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ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทำ ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ใน การสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี บุคลากรและกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจำนวน ๑๕ ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และ
ผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นี ้ เป็ น การสอนออกอากาศในแนวใหม่ บั น ทึ ก เทปการสอนจากห้ อ งเรี ย นต้ น ทางของโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็ปไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTVของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละโรงเรียน
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ภาคเรี ย นที ่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะทำงาน ประกอบด้ ว ย สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งเสริมการเรียน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกิด
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในห้องเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม เพื ่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทยให้ เข้ มแข็ ง
สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ครูสอนไม่ครบชั้น โดยจัดการเรียนการสอนของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังห้องเรียนปลายทางในโรงเรียนพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่งและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ประกอบด้ ว ยเอกสาร ๘ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คื อ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิ ต ศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพ
๘) ภาษาต่างประเทศ แต่ละระดับชั้นมีเอกสารรวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มมีรายละเอียด คำชี้แจงการจัดกระบวน
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/ใบงาน/แบบฝึก แบบประเมิน ที่ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) เป็นการทำงาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผู้สอนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน และโรงเรีย นวัง ไกลกัง วล ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ และผู้ม ีส ่ว นร่ว มจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเยาวชนไทยทั้งประเทศ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าคู่มือครูและแผนการจัด
การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นต่อไป
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สำรบัญ
ค�ำชี้แจงกำรรับชมรำยกำรสอนออกอำกำศ
ค�ำชี้แจงรำยวิชำสังคมศึกษำ รหัส ส๒๒๑๐๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ค�ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน สังคมศึกษำ รหัส ส๒๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
โครงสร้ำงรำยวิชำสังคมศึกษำ รหัส ส๒๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ ภำคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำที่เข้ำสู่ประเทศเมียนมำ
และประเทศลำว
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำที่เข้ำสู่ประเทศกัมพูชำ
และประเทศเวียดนำม
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำที่เข้ำสู่ประเทศมำเลเซีย
ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ควำมส�ำคัญของพระพุทธศำสนำที่ช่วยเสริมสร้ำง
ควำมเข้ำใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้ำน
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ควำมส�ำคัญพระพุทธศำสนำในฐำนะที่เป็นรำกฐำน
ของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชำติ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ควำมส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำ
ที่ตนนับถือกับกำรพัฒนำชุมชนและกำรจัดระเบียบสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ พุทธประวัติ ตอนการผจญมาร
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง พุทธประวัติ ตอนกำรผจญมำร
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง พุทธประวัติ ตอนกำรตรัสรู้
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง พุทธประวัติ ตอนกำรเผยแผ่ศำสนำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง พระสำรีบุตรและพระโมคคัลลำนะ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ประวัติพระเจ้ำพิมพิสำรและนำงขุชชุตตรำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง พุทธศำสนิกชนตัวอย่ำง
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง ชำดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
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สารบัญ (ต่อ)
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง พระไตรปิฎก
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๕ เรื่อง ธรรมคุณ ๖
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่อง ทุกข์ ๙ (ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ ๕ และอำยตนะ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม อกุศลกรรมบถ
๑๐ และอบำยมุข ๖
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข ๒ สำมิสสุข
และนิรำมิสสุข
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ ) บุพพนิมิตรของ
มัชฌิมำปฏิปทำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง พุทธศำสนสุภำษิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒๑ เรื่อง กำรพัฒนำจิตเพื่อกำรเรียนรู้และด�ำเนินชีวิต
ด้วยวิธีคิดแบบอุบำยปลุกเร้ำคุณธรรม
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒๒ เรื่อง กำรพัฒนำจิตเพื่อกำรเรียนรู้และด�ำเนินชีวิต
ด้วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒๓ เรื่อง กำรสวดมนต์แปล แผ่เมตตำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒๔ เรื่อง กำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒๕ เรื่อง กำรเป็นลูกที่ดีตำมหลักทิศ ๖
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒๖ เรื่อง กำรปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒๗ เรื่อง มรรยำทชำวพุทธ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒๘ เรื่อง วันส�ำคัญทำงศำสนำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒๙ เรื่อง ศำสนพิธี
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓๐ เรื่อง ศำสนพิธีเปรียบเทียบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓๑ เรื่อง บทบำทและควำมส�ำคัญของสถำบันทำงสังคม
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓๒ เรื่อง สถำบันเศรษฐกิจ สถำบันกำรเมืองกำรปกครอง
สถำบันสื่อสำรมวลชนและสถำบันนันทนำกำร
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓๓ เรื่อง สถำนภำพกับบทบำทของพลเมืองดี
ตำมวิถีประชำธิปไตย
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓๔ เรื่อง สิทธิเสรีภำพของพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย
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สารบัญ (ต่อ)
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓๕ เรื่อง หน้ำที่ของชนชำวไทย
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓๖ เรื่อง แนวทำงส่งเสริมกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตำมวิถีประชำธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓๗ เรื่อง ควำมหมำย ควำมส�ำคัญ และประเภทของ
กฎหมำย
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓๘ เรื่อง กระบวนกำรตรำกฎหมำย และล�ำดับศักดิ์
ของกฎหมำย
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓๙ เรื่อง กฎหมำยอำญำเบื้องต้น
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔๐ เรื่อง กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ๑ : บุคคลและ
ควำมสำมำรถของบุคคล
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔๑ เรื่อง กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ๒ : ครอบครัว
และมรดก
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔๒ เรื่อง วิธีพิจำรณำควำมอำญำและแพ่งเบื้องต้น
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔๓ เรื่อง กฎหมำยกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔๔ เรื่อง กฎหมำยเกี่ยวกับบัตรประจ�ำตัวประชำชน
และทะเบียนรำษฎร
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔๕ เรื่อง กฎหมำยภำษีและแรงงำน
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔๖ เรื่อง กฎหมำยเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔๗ เรื่อง กฎหมำยระหว่ำงประเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงการส�าคัญของระบอบ
การปกครองของไทย
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔๘ เรื่อง หลักกำรเลือกรับข้อมูลข่ำวสำร
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔๙ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำรในสมัยรัชกำลที่ ๕
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรบริหำรรำชกำรในปัจจุบัน
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕๐ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง ๒๔๗๕
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕๑ เรื่อง กำรปกครองไทยในทศวรรษที่ ๒๕๒๐
องการปกครองไทย
(๑)
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕๒ เรื่อง เหตุการณ์
ำรณ์กพารเมื
ฤษภำทมิ
ฬ
การณ์การเมืองการปกครองไทย (๒)
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕๓ เรื่อง เหตุ
รัฐประหำร
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕๔ เรือ่ ง เหตุกำรณ์ส�ำคัญทำงกำรเมืองกำรปกครองของไทย
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สารบัญ (ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕๕ เรื่อง วัฒนธรรมไทย
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕๖ เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕๗ เรื่อง วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕๘ เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียใต้
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕๙ เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖๐ เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียกลำง
บรณำนุกรม
ค�าชี้แจงรายวิชาประวัติศาสตร์ รหัส ส๒๒๑๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ค�าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ รหัส ส๒๒๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ รหัส ส๒๒๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ หลักฐานทางประวัติศาสตร์
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรตั้งสมมติฐำน
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรรวบรวมหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กำรประเมินหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กำรตีควำมหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ก่อนกำรสถำปนำอำณำจักรอยุธยำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง กำรสถำปนำอำณำจักรอยุธยำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง กำรเมืองกำรปกครองสมัยอยุธยำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง กฎหมำยส�ำคัญสมัยอยุธยำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง สภำพเศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศรษฐกิจกับสังคมสมัยอยุธยำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมสมัยอยุธยำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง บุคคลส�ำคัญในสมัยอยุธยำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของอยุธยำกับชำติในเอเชีย
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของอยุธยำกับชำติตะวันตก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเสื่อมของอยุธยาสู่การสถาปนากรุงธนบุรี
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แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง สภำพเศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศรษฐกิจกับสังคมสมัยอยุธยำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมสมัยอยุธยำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง บุคคลส�ำคัญในสมัยอยุธยำ
สารบัญ (ต่อ)
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของอยุธยำกับชำติในเอเชีย
สารบัญ (ต่อ)
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของอยุธยำกับชำติตะวันตก
แผนกำรกำรจั
ดกำรเรี
ยนรู้ที่ ๑๕
เรื่อง ควำมเสื
มของอำณำจักงรอยุ
หน่
วยการเรียนรู
้ที่ ๓ ความเสื
่อมของอยุ
ธยาสู่กอารสถาปนากรุ
ธนบุธยำ
รี
กรธนบุ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๕ เรืและกำรสถำปนำอำณำจั
่อง ควำมเสื่อมของอำณำจั
กรอยุรีธยำ
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๖ เรืและกำรสถำปนำอำณำจั
่อง กำรเมืองกำรปกครองของอำณำจั
กรธนบุรี กรธนบุรี
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๗
ฒนำกำรทำงสั
งคมและเศรษฐกิจกในสมั
๑๖ เรื่อง พักำรเมื
องกำรปกครองของอำณำจั
รธนบุยรธนบุ
ี รี
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๘
ัญญำและวัฒงคมและเศรษฐกิ
นธรรมสมัยธนบุจรในสมั
ี ยธนบุรี
๑๗ เรื่อง ภูพัมฒิปนำกำรทำงสั
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๙
มพันธ์ระหว่
ำงประเทศในสมั
๑๘ เรื่อง ควำมสั
ภูมิปัญญำและวั
ฒนธรรมสมั
ยธนบุรียธนบุรี
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒๐
กรธนบุรี ยธนบุรี
๑๙ เรื่อง ควำมเสื
ควำมสัม่อพัมของอำณำจั
นธ์ระหว่ำงประเทศในสมั
บรณานุ
กรม ดกำรเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง ควำมเสื่อมของอำณำจักรธนบุรี
แผนกำรกำรจั
คณะจั
บรณานุดท�กำรมคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เพื่อกำรเรียนกำร
สอนทำงไกลผ่
ยม (DLTV)ดกำรเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เพื่อกำรเรียนกำร
คณะจัดท�ำคู่มือำนดำวเที
ครูและแผนกำรจั
มูสอนทำงไกลผ่
ลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่
ปถัมภ์ านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นิธิการศึกษาทางไกลผ่
ำนดำวเทียมำยดำวเที
(DLTV)ยมูมลในพระบรมรำชู
คณะจั
คู่มือกครู
และแผนกำรจั
ดกำรเรี
นรู้
มูลนิธิกดำรศึ
ษำทำงไกลผ่
ำยดำวเที
ยมยในพระบรมรำชู
ปถัมภ์
กลุ
่มสำระกำรเรี
นรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำ
คณะจั
ดคู่มือครูแยละแผนกำรจั
ดกำรเรี
ยนรูและวั
้ ฒนธรรม ภำคเรียนที่ ๑
คณะปรั
บปรุงคู่มยือนรู
ครู้สแังละแผนกำรจั
ดกำรเรี
ยนรูฒ้ นธรรม ภำคเรียนที่ ๑
กลุ่มสำระกำรเรี
คมศึกษำ ศำสนำ
และวั
กลุ
่มสำระกำรเรี
คมศึกษำ ศำสนำ
และวั
คณะปรั
บปรุงคู่มยือนรู
ครู้สแังละแผนกำรจั
ดกำรเรี
ยนรูฒ้ นธรรม ภำคเรียนที่ ๑
คณะตรวจปรู
๊ฟและจั
ำรูปกเล่ษำมคูศำสนำ
่มือครู และแผนกำรจั
กลุ่มสำระกำรเรี
ยนรู้สดังท�คมศึ
และวัฒนธรรมดกำรเรี
ภำคเรียยนรู
นที้ ่ ๑
กลุ
่มสำระกำรเรี
ยนรู้สดังท�คมศึ
และวัฒนธรรมดกำรเรี
ภำคเรียยนรู
นที้ ่ ๑
คณะตรวจปรู
๊ฟและจั
ำรูปกเล่ษำมคูศำสนำ
่มือครู และแผนกำรจั
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ภำคเรียนที่ ๑
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๖๘๘
๖๗๙
๖๙๐
๖๙๐

ง
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การรับชมรายการ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live)
และรายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่าน
www.dltv.ac.th
Application on mobile DLTV
- Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คำว่า DLTV
- iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คำว่า DLTV
การเรียกหมายเลขช่องออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๑๕ ช่องรายการ

DLTV ๑
DLTV ๒
DLTV ๓
DLTV ๔
DLTV ๕
DLTV ๖
DLTV ๗
DLTV ๘
DLTV ๙
DLTV ๑๐
DLTV ๑๑
DLTV ๑๒
DLTV ๑๓
DLTV ๑๔
DLTV ๑๕

(ช่อง ๑๘๖)
(ช่อง ๑๘๗)
(ช่อง ๑๘๘)
(ช่อง ๑๘๙)
(ช่อง ๑๙๐)
(ช่อง ๑๙๑)
(ช่อง ๑๙๒)
(ช่อง ๑๙๓)
(ช่อง ๑๙๔)
(ช่อง ๑๙๕)
(ช่อง ๑๙๖)
(ช่อง ๑๙๗)
(ช่อง ๑๙๘)
(ช่อง ๑๙๙)
(ช่อง ๒๐๐)

เวลาเรียน / นอกเวลาเรียน
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ / สถาบันพระมหากษัตริย์
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ / ความรู้รอบตัว
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ / ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ / ศิลปวัฒนธรรมไทย
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ / หน้าที่พลเมือง
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ / ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ / ภาษาต่างประเทศ
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ / การเกษตร
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ / รายการสําหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ / สุขภาพ การแพทย์
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ / รายการสำหรับผู้สูงวัย
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายการพัฒนาวิชาชีพครู

ฉ

การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
1. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑.
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
๒.
2. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗ - ๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv,ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗ , ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘ โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘

Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website : http://www.kkws.ac.th

4. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
๔.
Facebook : ครูตู้ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th
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ค�าชี้แจง
ประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

DLTV

DLTV
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รหัสวิชา ส๒๒๑๐๑ รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
รวมเวลา ๖๐ ชั่วโมง
จ�านวน ๑.๕ หน่วยกิต

อันดี

โครงสร้าง

หรืิอคัมภีร์ของศำสนำที่ตนนับถือธรรมคุณ
เห็นคุณค่าและน�าไปพัฒนา

ต่าง ๆ
และปฏิบัติตนได้ถูกต้องความแตกต่างของศาสนาพิธีพิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ เพื่อน�าไปสู่
การยอมรับและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
การศึกษาและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ การเห็น
คุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
บทบาทความส�าคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมภิ ำคเอเชีย เพือ่ น�ำไปสูค่ วำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกัน กระบวนกำร
ในกำรตรำกฎหมำย ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรเมืองกำรปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน

หลักธรรม การกระท�าความดี การสร้างค่านิยมที่ดีงามในสังคม มีเหตุผลมีวินัย มีวิจารณญาณเกี่ยวกับ
การด�ารงชีวติ ส�านึกในความเป็นไทยรูจ้ กั ตนเอง เข้าใจชีวติ ปรับปรุงตนเองอยูเ่ สมอ เห็นคุณค่าของการบริหารจิต

พิธีกรรม ศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ และตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นพลเมืองดีและความส�าคัญ

ญ4

ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท�าประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ รู้เท่าทันสถานการณ์ มีค่านิยมที่ดี
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ เพื่อคุ้มครองปกป้องตนเองและคนอื่นให้ด�าเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างสันติสุข เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

มาตรฐาน ส ๑.๑
มาตรฐาน ส ๑.๒
มาตรฐาน ส ๒.๑
มาตรฐาน ส ๒.๒

ตัวชี้วัด ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗ ม.๒/๘ ม.๒/๙
ม.๒/๑๐ ม.๒/๑๑
ตัวชี้วัด ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕
ตัวชี้วัด ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔
ตัวชี้วัด ม.๒/๑ ม.๒/๒

ฎ

มาตรฐานการเรียนรู, / ตัวชี้วัด
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป9ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ป9การศึกษา ๒๕๖๒
รวมเวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หนFวยกิต
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐานการเรียนรู,
มาตรฐาน ส ๑.๑ รูJและเขJาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตJอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยูFรFวมกันอยFางสันติสุข
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑ อธิบายการเผยแผFพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสูFประเทศเพื่อนบJาน
ม.๒/๒ วิเคราะหZความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่ชFวยเสริมสรJางความเขJาใจอันดี
กับประเทศเพื่อนบJาน
ม.๒/๓ วิเคราะหZความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป\นรากฐานของ
วัฒนธรรมเอกลักษณZของชาติและมรดกของชาติ
ม.๒/๔ อภิปรายความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม
ม.๒/๕ วิเคราะหZพุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
ม.๒/๖ วิเคราะหZและประพฤติตนตามแบบอยFางการดำเนินชีวิตและขJอคิดจากประวัติสาวกชาดก เรื่องเลFา
และศาสนิกชนตัวอยFางตามที่กำหนด
ม.๒/๗ อธิบายโครงสรJางและสาระโดยสังเขปของพระไตรปcฎก หรือคัมภีรZของศาสนาที่ตนนับถือ
ม.๒/๘ อธิบายธรรมคุณและขJอธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กำหนดเห็นคุณคFาและนำไปพัฒนาแกJปgญหาของชุมชนและสังคม
ม.๒/๙ เห็นคุณคFาของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูJและดำเนินชีวิต ดJวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ
วิธีคิดแบบอุบายปลุกเรJาคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธZ หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

ฏ

ม.๒/๑๐ สวดมนตZ แผFเมตตา บริหารจิตและเจริญปgญญาดJวยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือ
ม.๒/๑๑ วิเคราะหZการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดำรงตนอยFางเหมาะสม
ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยูFรFวมกันอยFางสันติสุข
มาตรฐานการเรียนรู,
มาตรฐาน ส ๑.๒ เขJาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป\นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑ ปฏิบัติตนอยFางเหมาะสมตFอบุคคลตFาง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด
ม.๒/๒ มีมรรยาทของความเป\นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด
ม.๒/๓ วิเคราะหZคุณคFาของศาสนพิธีและปฏิบัติตนไดJถูกตJอง
ม.๒/๔ อธิบายคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนไดJถูกตJอง
ม.๒/๕ อธิบายความแตกตFางของศาสนพิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ เพื่อนำไปสูFการยอมรับ
และความเขJาใจซึ่งกันและกัน
สาระที่ ๒ หน,าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานการเรียนรู,
มาตรฐาน ส ๒.๑ เขJาใจและปฏิบัติตนตามหนJาที่ของการเป\นพลเมืองดี มีคFานิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูFรFวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยFางสันติสุข
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑ อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวขJองกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
ม.๒/๒ เห็นคุณคFาในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนJาที่ในฐานะพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย
ม.๒/๓ วิเคราะหZบทบาท ความสำคัญและความสัมพันธZของสถาบันทางสังคม
ม.๒/๔ อธิบายความคลJายคลึงและควาแตกตFางของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสูFความเขJาใจอันดีระหวFางกัน
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มาตรฐานการเรียนรู,
มาตรฐาน ส ๒.๒ เขJาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปgจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไวJ
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยZทรงเป\นประมุข
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑ อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย
ม.๒/๒ วิเคราะหZขJอมูล ขFาวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบตFอสังคมไทยสมัยปgจจุบัน

8ฑ

๒

.

การเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาสู่เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่
ประเทศเมียนมา และ
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่
ประเทศกัมพูชาและ
ประเทศเวียดนาม
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่
มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
อินโดนิเซีย
ความส�าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ช่วยเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

รู้และเข้าใจประวัติ ความส�าคัญ
ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือและศาสนาอื่น มี
ศรัทธาที่ถูกต้อง นึดมั่น และ
ปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
อธิบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
.
/
วิเคราะห์ความส�าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือ ที่ช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
.
/
วิเคราะห์ความส�าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐาน
ของ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของ
ชาติและมรดก

การเข้ามาของศาสนาในภูมิภาค
ต่าง ๆ นั้น ประเทศต่าง ๆ ต้อง
ปรับและเลือกใช้แนวคิด หลักธรรม
ความเชื่อในศาสนานั้น ๆ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของรากฐานทางวัฒนธรรม
แนวทางในการด�าเนินชีวิตของ
ประชาชนในประเทศนั้น ๆ
อันน�าไปสู่เอกลักษณ์ และมรดก
ของชาติ ซึ่งมีส่วนในการพัฒนา
ชุมชน การจัดระเบียบทางสังคม
และมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีในสังคม
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ความส�าคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะ
ที่เป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์
และมรดกของชาติ

อภิปรายความส�าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชน
และการจัดระเบียบสังคมของ
ชาติ

ความส�าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือกับ
การพัฒนาชุมชนและ
การจัดระเบียบสังคม

พุทธประวัติ
ตอนการผจญมาร
พุทธประวัติ
ตอนการตรัสรู้
พุทธประวัติ
ตอนการเผยแผ่ศาสนา
ประวัติพุทธ
สาวก ( พระสารีบุตร และ
พระโมคคัลลานะ (

รู้และเข้าใจประวัติ ความส�าคัญ
ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือและศาสนาอื่น มี
ศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และ
ปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข

.
/
วิเคราะห์พุทธประวัติหรือ
ประวัติศาสดาของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก�าหนด
.
/
วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด�าเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่ก�าหนด

การศึกษาประวัติบุคคลส�าคัญของ
ศาสนา โดยใช้การวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลนั้น ท�าให้ได้ข้อคิดที่ส�าคัญซึ่ง
สามารถเตือนสติและเป็นหลักใน
การประพฤติในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม

ณ
10

.

/

11ด

.

.

. /

12ต

.

.

.

.

.

13ถ

.

.

.

.

/

14ท

.

/

.

/

15ธ

.

/

.

/

:

:

๗

16น

17บ

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๖ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ทีตนนั
่ตนนับบถือถืและศาสนาอื
อและศำสนำอื่น่นมีศมีรัศทรัทธาที
ธำที่ถูก่ถตู้กอต้งองยึดยึมัด่นมัและปฏิ
่นและปฏิบบัติ ัตามหลั
ิตตำมหลั
กธรรม
่ร่สนมกัอย่นาอย่
กธรรม
เพื่อเพือยู่อ่รอยู่วมกั
งสัำนงสัติสนุขติสุข
ตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ม.๒/๑ อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ส ๑.๑ ม.๒/๒ วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ส ๑.๑ ม.๒/๓ วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐาน
ของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ
ส ๑.๑ ม.๒/๔ อภิปรายความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและ
การจัดระเบียบสังคม
๒. สาระสำคัญ/ ความคิดรวบยอด
เลือกใช้แนวคิด หลักธรรม ความ
การเข้ามาของศาสนาในภูมิภาคต่าง ๆ นั้น ประเทศต่าง ๆ ต้องปรับและเลื
เชื่อในศาสนานั
้น ๆ ซึ้น่งเป็ๆ นซึส่่งวเป็นหนึ
ของรากฐานทางวั
ฒนธรรม
แนวทางในการดำเนิ
ควำมเชื
่อในศำสนำนั
นส่ว่งนหนึ
่งของรำกฐำนทำงวั
ฒนธรรม
แนวทำงในกำรด�นชีำวเนิิตนของประชาชนใน
ชีวิตของประชำชนใน
ประเทศนั้น ๆ อันนำไปสู่เอกลักษณ์และมรดกชองชาติ ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาชุมชนการจัดระเบียบสังคมและมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคม
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศ
เพื่อนบ้านในปัจจุบัน
๒. การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้าน
๓. ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพือ่ นบ้าน
๔. ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย
๕. ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกของสังคมไทย
๖. ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและจัดระเบียบสังคม
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๓.๒ ทักษะ/ กระบวนการ
๑. การใช้แผนที่ทวีปเอเชีย ในการอธิบายเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
๒. วิเคราะห์การเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
๓. วิเคราะห์การดำรงสืบทอดการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้าน
๔. วิเคราะห์หลักธรรมพระพุทธศาสนาช่วยสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
๕. วิเคราะห์หลักคำสอนของศาสนาที่ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้าง ความเข้าใจอันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้านจากข่าวที่กำหนดให้
๖. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย
๗. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์และมรดกของสังคมไทย
๘. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
๓.๓ คุณลักษณะ
๑. เห็นคุณค่าการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่นับถือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๒. ความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน
ในประเทศเพื่อนบ้าน
๓. การเสนอแนะแนวทางการประยุกต์หลักคำสอนของศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
๔. การเสนอแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติที่ได้รับอิทธิพล
จากพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
๕. การเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคมของตนเองตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงาน/ ภาระงาน
- การร่วมกันเขียนสรุปสาระสำคัญ เรื่อง “ร้อยเรียงประวัติศาสตร์: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” ในลักษณะของเส้นเวลา (Timeline)
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน/ ภาระงาน
รายการประเมิน
๑. การนำเสนอ
เนื้อหา

๒. การมีส่วนร่วม

๓. การนำเสนอ
ผลงาน

คำอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)

ดี (๓)

พอใช้ (๒)

ปรับปรุง (๑)

อธิบายพัฒนาการของ
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ผล
ผลของกำรเข้
ำมำของ
ของการเข้
ามาของ
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศเพื่อนบ้าน และ
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศเพื่อนบ้านได้
อย่างถูกต้อง ครอบคลุม
สาระสำคัญ สมเหตุสมผล
มีส่วนร่วมในกลุ่มในการ
กำรปฏิ
ิกิจกรรม
ปฏิบัติกบิจัตกรรม
ตลอดเวลาที่ทำกิจกรรม
อย่างเต็มความสามารถ
และมีการจัดแบ่งหน้าที่
อย่างเป็นระบบ

อธิบายพัฒนาการของ
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ผล
ผลของกำรเข้
ำมำของ
ของการเข้
ามาของ
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศเพื่อนบ้าน และ
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศเพื่อนบ้านได้
อย่างถูกต้องครอบคลุม
สาระสำคัญ
มีส่วนร่วมในกลุ่มบ้าง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
อย่างเต็มความสามารถ

อธิบายพัฒนาการของ
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ผล
ผลของกำรเข้
ำมำของ
ของการเข้
ามาของ
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศเพื่อนบ้าน และ
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศเพื่อนบ้านได้
อย่างถูกต้องครอบคลุม
สาระสำคัญ
มีส่วนร่วมในกลุ่มบ้างใน
การปฏิบัติกิจกรรม
แต่ขาดการจัดแบ่ง
ภาระงาน

อธิบายพัฒนาการของ
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ผล
ผลของกำรเข้
ำมำของ
ของการเข้
ามาของ
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศเพื่อนบ้าน และ
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศเพื่อนบ้านได้
บ้าง

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้
ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
๑.
๑. ผูผู้เ้เรีรียยนสร้
นสร้ำางง Timeline
Timeline
ได้
ได้ถถูกูกต้ต้อองตำมรู
งตามรูปปแบบ
แบบ

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้
อย่างน้อย ๓ ใน ๔ จาก อย่าง ๒ ใน ๔ จากเกณฑ์ อย่างน้อย ๑ ใน ๔ จาก
จำกเกณฑ์
ที่ก�ำหนด
จำกเกณฑ์
ที่ก�ำหนด
เกณฑ์
ที่กำหนด
ที่กำหนด
เกณฑ์ที่กำหนด

มีส่วนร่วมในกลุ่มบ้าง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
แค่สมาชิกบางคน
เท่านั้น

4

คำอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน

รายการประเมิน

ดีมาก (๔)

ดี (๓)

พอใช้ (๒)

๒. มีการตกแต่งอย่าง
สวยงามชวนให้น่าติดตาม
๓. มีการระบุเหตุการณ์
สำคัญลงไปให้เห็นชัดเจน
๔. ส่งใบกิจกรรมได้ตาม
เวลาที่กำหนดให้

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ระดับคะแนน
๘-๑๐
๖-๗
๕
ต่ำกว่า ๕
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ ขึ้นไป

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)

กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.2/1 อธิ บ ายการเผยแผ่ ขัน้ นา
1. ครูให้นักเรียนสวดมนต์แปลคาบูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อน
พระพุ ท ธศาสนา หรื อ ศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ สู่
เริ่มเรียนประมำณ ๒ นำที
ประเทศเพื่อนบ้าน
๒. ครูให้นักเรียนดูภาพการไหว้พระ และใช้คาถามต่อไปนี้
๑.- นัในขณะที
กเรียนก่ไาลั
ดอะไรขณะไหว้
ระ
หว้งพคิระเรำต้
องนึกถึงพอะไร
สาระสาคัญ
(ความคิดเห็นของผู้เรียน)
กำรเผยแผ่
พระพุทพธศำสนำสู
่เมียนมำและ
การเผยแผ่
ระพุ ท ธศาสนาสู
่ ป ระเทศ
๒.- นักเรียนเคยไปไหว้พระที่ไหนบ้าง
สปป.ลำว
พระพุ
ธศำสนำเป็
นรำกฐำน
เพื่ อ นบ้ า นส่งผลให้
ส่ ง ผลให้
พ ทระพุ
ท ธศาสนาเป็
น
(ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ รี ย น และครู ย กตั ว อย่ า งสถานที่ แ ละสิ่ ง
ของกำรจั
ดระเบียบสัดระเบี
งคมและมี
ิทธิพลต่อ มี
รากฐานของการจั
ยบสังอคมและ
กำรสร้
ำงสรรค์
วัฒานธรรมในระดั
บอนุภูมิภำค ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่รู้จักในประเทศไทย เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัด
อิทธิพลต่
อการสร้
งสรรค์วัฒนธรรม
ที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน
พระแก้ว) กรุงเทพฯ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
ต้น)
ขอบเขตเนื้อหา
๓.นั
ดว่ำเรำไหว้
ระไปเพืพ่อระเพื
อะไร่ออะไร
- นักเรียนคิ
นทราบหรื
อไม่พเราไหว้
การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาที่ เ ข้ า สู่
(เพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเพื่อความเป็น
เมี
ยนมำและสปป.ลำว
ประเทศเมี
ยนมาและประเทศลาว
สิริมงคล)
๓. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสถานที่และสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศ
เมียนมำ ยน
เพื่อนบ้าน โดยให้นักเรียนดูภาพสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเมี
ชเวดำกอง)
สปป.ลำว
มา(เจดี(เจดี
ย์ชเวดากอง)
ลาว (พระธาตุห ลวง หรือพระเจดีย์โลกะจุฬามณี)

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพการไหว้พระ
ศำสนสถำนของประเทศ
2.ภาพสถานที
่ แ ละสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อง
เพื
่อนบ้ำน ่อนบ้าน
ประเทศเพื
3. แผนทีภู่ทมวีปิภเอเชี
ำคเอเชี
ย ยตะวันออกเฉียงใต้
4. หนังสือเรียนพระพุทธ-ศาสนา ม.2
5. ใบความรู้ ที่ 1 เรื่ อ ง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ ประเทศเมียนมา
และประเทศลาว
ภาระงาน/ ชิ้นงาน
- ใ บ ง า น ที่ 1 เ รื่ อ ง ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ ประเทศเมียนมา
และลาว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมี
เมียนมาและประเทศลาว
นมาและสปป.ลาว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
รี ย นบำยกำรเผยแผ่
อ ธิ บ า ย ก า ร เ ผ ย แ ผ่
1. นันักเรีก ยเ นอธิ
พระพุ ท ธศาสนา หรื อ ศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ สู่
ประเทศเมียนมาและประเทศลาวได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒.2. นักนัเรีกเรี
ยนสำมำรถใช้
่ภูมิภยำคเอเชี
ยนใช้แผนทีแ่ทผนที
วีปเอเชี
ในการย
ตะวันออกเฉียงใต้ในกำรอธิบำยเส้นทำง
อธิบ ายเส้ นทางการเผยแผ่ พระพุ ทธศาสนา
กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตน
หรือศาสนาที่ตนนับ ถือ สู่ ป ระเทศเมียนมา
นับถือเข้ำสู่เมียนมำและสปป.ลำวได้อย่ำง
และประเทศลาวได้
อย่างเหมาะสม
เหมำะสม
ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรียนยกตัวอย่างความสาคัญของ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นั บ ถื อ ที่ มี ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ ค นใน
เมียนมำและสปป.ลำวได้
อย่ำงสมเหตุสมผล
ประเทศเมี
ย นมาและประเทศลาวได้
อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล

กัมพูชา (นครวัดและนครธม) เวียดนาม (วัดหงอกเซิน หรือวัดเนินหยก)
มาเลเซีย (วัดไชยมังคลาราม) สิงคโปร์ (วัด พระเขี้ยวแก้ว) และอินโดนีเซีย
(บุโรพุทโธ)
๔. ครูให้นักเรียนนารูปภาพสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เมียน
มา ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ไปติดบน
แผนที่ทวีปเอเชียให้สอดคล้องและถูกต้อง
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายในประเด็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ากลุ่มประเทศ
โดยเฉพำะเมี
เพื่อนบ้านให้
นักเรียนฟังยนมำและสปป.ลำว
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาแผนที่แล้วอภิปรายเส้นทางในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาที่เข้ามาในดินแดนต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และร่
อุปสรรคหลำยประกำรที
่ท�ำให้กำรเผยแผ่
และร่ววมกัมกันวินเครำะห์
วิ เ คราะห์
อุ ป สรรคหลายประการที
่ ท าให้ ก ารเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไม่ประสบความสาเร็จในบำงประเทศ
๓. ครูให้นักเรียนตอบคาถามกระตุ้นความคิด ดังต่อไปนี้
- เพราะเหตุใด ประเทศเพื่อนบ้านของไทยหลายประเทศจึงนับถือ
พระพุทธศาสนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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(เพราะพระมหินทเถระ (โอรสพระเจ้าอโศกมหาราช) และคณะได้
ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังลั งกา ซึ่งทาให้ เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆ บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
๔. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม และให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจาก
หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2 ในประเด็นดังต่อไปนี้
ยนมำและสปป.ลำว
ย นมาและ
๔.๑- ใครเป็ น ผู้ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเข้ าสู่เ้ ปมีระเทศเมี
ประเทศลาว
๔.๒ สถำนที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่เป็นหลักฐำนว่ำพระพุทธศำสนำ
เจริญรุ่ง-เรืสถานที
องในเมี่ ยหรื
นมำและสปป.ลำว
อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ เ ป็ น มรดกของพระพุ ท ธศาสนาใน
๔.๓ ใครคื
อผู้น�ำที่ส่งเสริมกำรนับถือพระพุทธศำสนำในเมียนมำ
ประเทศเมี
ยนมาและประเทศลาว
และสปป.ลำว
- ผู้นาที่ส่งเสริมการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาและ
๔.๔ พระพุทธศำสนำนิกำนใดที่เข้ำมำมีบทบำทและเป็นที่นับถือ
ประเทศลาว
ของประชำชนในเมี
ยนมำและสปป.ลำว
- นิ ก ายทางพระพุ
ท ธศาสนาที่ เ ข้ า มาในประเทศเมี ย นมาและ
๔.๕ ควำมรุ่งเรืองในเมียนมำและสปป.ลำวหลังมีกำรเผยแผ่
ประเทศลาว
พระพุทธศำสนำ
- ความรุ่งเรืองของประเทศเมียนมาและประเทศลาวหลังมีการเผย
๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำและท�ำใบงำน ๑ เรื่อง
แผ่พระพุทธศาสนา
กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำเข้ำสู่เมียนมำและสปป.ลำว โดยแบ่งดังนี้
๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและทาใบงานที่ 1 เรื่อง การ
กำรเผยแผ่
ทธศำสนำเข้
สู่เมียนมำและสปป.ลำว
โดยแบ่งดังนี้
เผยแผ่
พระพุพทระพุ
ธศาสนาที
่เข้าสู่ปำระเทศเมี
ยนมาและประเทศลาว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๒๔
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นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมำน�ำเสนอข้อมูลจำกกำรท�ำใบงำนที่
ขั้นสรุป
๑ เรื่อง กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำที่เข้ำสู่ประเทศเมียนมำและประเทศลำว
นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอข้อมูลจากการทาใบงานที่
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยสรุปสำระส�ำคัญและตรวจสอบควำมเข้ำใจ
1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว
โดยครูใช้ประเด็นค�ำถำมดังต่อไปนี้
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระสาคัญและตรวจสอบความเข้าใจ
- ศำสนำพุทธมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประชำกรในประเทศเมียนมำและ
โดยครูใช้ประเด็นคาถามดังต่อไปนี้
ประเทศสปป.ลำวอย่ำงไรบ้ำง
- ศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประชากรในประเทศเมียนมาและ
(กำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำสู ่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ ำ น ส่ ง ผลให้
ประเทศลาวอย่างไร
พระพุทธศำสนำเป็นรำกฐำนของกำรจัดระเบียบสังคมและมีอิทธิพลต่อ
(การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาสู่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า น ส่ ง ผลให้
กำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม)
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของการจัดระเบียบสังคมและมีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม)

ขั้นสรุป

- กลุ่มที่ 2 ศึกษาเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศ
สปป.ลำว
ลาว

เมียนมา

- กลุ่มที่ 1 ศึกษาเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๒๕
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ ประเมิน
ด้านความรู้
การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา
ห รื อ ศ า ส น า ที่ ต น นั บ ถื อ สู่
ประเทศเมียนมาและประเทศ
สปป.ลำว
ลาว

ด้านทักษะ/กระบวนการ
การใช้แแผนที
ผนที่ภ่ทูมวีิภปำคเอเชี
เอเชียยในการ
กำรใช้
ตะวัน
ออกเฉี
ยงใต้นใทางของการเผยแผ่
นกำรอธิบำยเส้น
อธิบายเส้
ทำงกำรเผยแผ่
พระพุทอธศำสนำ
พระพุทธศาสนาหรื
ศาสนาที่
หรื
อศำสนำที
บถือสู่ปยระเทศ
ตนนั
บ ถื อ สู่ ่ตปนนั
ระเทศเมี
นมา
เมีและประเทศลาว
ยนมำและสปป.ลำว
ด้านคุณลักษณะ
การวิเคราะห์ความสาคัญของ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อ
การดาเนินชีวิตของผู้คนใน
ประเทศเมียนมาและประเทศ
ลาวได้อย่างสมเหตุสมผล

วิธีการ
- การตอบคาถาม
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมกลุ่ม
- การทาใบงาน
- การนาเสนอหน้าชั้น
เรียน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ตอบคาถามถูกต้อง
- คาถาม
ศำสนสถำนของ
- ภาพสถานที
่และสิ่ง มากกว่าร้อยละ 80
ศัประเทศเพื
กดิ์สิทธิ์ของประเทศ
่อนบ้ำน
เพื่อนบ้าน
- ใบงานที่ 1 เรื่อง
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เข้า
สู่ประเทศเมียนมา
และประเทศลาว

- การระบุเส้นทางการ - แผนที่ทวีปเอเชีย
กำรเผยแผ่
ทธ - ค�ำถำม
เผยแผ่
พระพุพทระพุ
ธศาสนา
ศำสนำ
- กำรตอบค�ำถำม

- ระบุเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้
ถูกต้องมากกว่าร้อยละ
80

- ตรวจใบงาน
- การอภิปราย
- กำรตอบค�ำถำม

- ตอบคาถามถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ 80
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

- ใบงานที่ 1 เรื่อง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่
ประเทศเมียนมาและ
ประเทศลาว
- คาถาม

1027
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่........เดือน............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ..........
ลงชื่อ ......................................ผูต้ รวจ
(.........................................................)
วันที่..........เดือน..............พ.ศ.............
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ชื่อ - สกุล......................................................ชั้น...............เลขที่............

ใบงานที่ 1

เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ใครเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
 ประเทศลาว
 ประเทศเมียนมา

2. ผู้นาที่ส่งเสริมการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศ
 ประเทศเมียนมา

3. เจดีย์ชเวดากองมีความสาคัญต่อประเทศเมียนมา
อย่างไร

4. ปัจจุบันนับถือพระพุทธศาสนานิกาย
 ประเทศเมียนมา

 ประเทศลาว

3. พระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกะจุฬามณีมี
ความสาคัญต่อประเทศลาวอย่างไร

 ประเทศลาว

5. เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศส่งผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างไร
 ประเทศลาว
 ประเทศเมียนมา

6. เพราะเหตุใดที่ทาให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
 ประเทศเมียนมา

 ประเทศลาว

กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.2/1 อธิ บ ายการเผยแผ่ ขัน้ นา
1. ครูให้นักเรียนสวดมนต์แปลคาบูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ก่อนเริม่ เรียน
สู่ประเทศเพื่อนบ้าน
2. ครูสนทนากับนักเรียนถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในประเด็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่ส่งผลต่อ
สาระสาคัญ
กำรเผยแผ่
พระพุพทธศำสนำเข้
ำมำในประเทศ
การเผยแผ่
ระพุ ท ธศาสนาสู
่ ป ระเทศ วิถีชีวิตในด้านต่างๆๆ
3. ครู ตั้ ง ค าถามกระตุ้ น ความคิ ด นั ก เรี ย นว่ า ประเทศใดใน
กัเพืม่พูอชนบ้
ำและเวี
มีพื้นฐำนที
่แตกต่ำง น
า น ส่ยงดนำมนั
ผลให้ พ้นระพุ
ท ธศาสนาเป็
กัรากฐานของการจั
นเนื่องด้วยกำรรับดศำสนำนั
้นต้งอคมและ
งปรับให้เข้ำมี ตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ระเบียบสั
กัอิบทควำมเชื
่อเดิมของประเทศนั
้น ๆ ท�ำให้
ของพระพุ ท ธศาสนามากที่ สุ ด พร้ อ มอธิ บ ายเหตุ ผ ลประกอบ
ธิพลต่อการสร้
างสรรค์วัฒนธรรม
ศำสนำพุทธใน ๒ ประเทศนี้มีควำมแตกต่ำง (พิจารณาคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
กันมำก
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นสอน
การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาที่ เ ข้ า สู่
1. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม
เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม
32 https://goo.gl/fv5vRA)
(https://goo.gl/zi32Gc,
5

ภาระงาน/ ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 2 เรื่อง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชา
และประเทศเวียดนาม

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์เรื่อง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชา
และประเทศเวียดนาม
(https://goo.gl/zi32Gc,
32
https://goo.gl/fv5vRA)
5
2. หนังสือเรียน
พระพุทธศาสนา ม.2
3. แผนที่ทวีปเอเชีย
4. กระดาษ 100 ปอนด์
(ขนาด A4)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๒๙
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ธิ บ า ย ก า ร เ ผ ย แ ผ่
1. นันักกเรีเยรีนอธิ
ย นบอำยกำรเผยแผ่
พระพุ
ท ธศาสนา
พระพุ
ทธศำสนำหรื อ ศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ สู่
ประเทศกั ม พู ช าและประเทศเวี ย ดนามได้
ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒.
่ทวียปในการ
เอเชีย
2. นันักกเรีเรียยนสำมำรถใช้
นใช้แผนที่ทแวีผนที
ปเอเชี
ในกำรอธิบำยเส้นทำงกำรเผยแผ่พระพุทธ
อธิบายเส้ นทางการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
ศำสนำหรือศำสนำที่ตนนับถือสู่ประเทศ
หรื อ ศาสนาที่ ตนนั บ ถื อ สู่ ป ระเทศกั ม พู ช า
กัมพูชำและประเทศเวียดนำมได้อย่ำง
และประเทศเวียดนามได้อย่างเหมาะสม
เหมำะสม
ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรียนยกตัวอย่างความสาคัญของ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นั บ ถื อ ที่ มี ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ ค นใน
ประเทศกั ม พู ช าและประเทศเวี ย ดนามได้
อย่างสมเหตุสมผล
2. ครูใ ห้ นัก เรี ยนแบ่ งกลุ่ มออกเป็ น 2 กลุ่ ม และให้ นั กเรีย น
ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2 โดยกาหนดให้
- กลุ่มที่ 1๑ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชา
- กลุม่ มทีที่ ่ ๒2 การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาที่ เ ข้ า สู่ ป ระเทศ
เวียดนาม
มีประเด็นคาถามดังต่อไปนี้
- ความเป็นมาของพระพุทธศาสนา
- ความรุ่งเรืองหลังการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เ รีวยมกั
น นร่ เขี
ว มยนเส้
กั น นเ ขีทำงกำรเผยแผ่
ย น เ ส้ น ท า ง ก า ร เ ผ ย แ ผ่
3 . ครูคใรูห้ในห้ักนัเรีกยนร่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม ลงใน
กระดาษ 100 ปอนด์ (ขนาด A4) โดยใช้แผนที่ทวีปเอเชียในใบงาน
ที่ 2 เรื่อง การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ป ระเทศกัมพูชาและ
ประเทศเวียดนามเป็นตัวอย่างประกอบ
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอข้อมูลการ
เผยแผ่
พระพุ
ทธศาสนาตามประเด็
พร้ออมทั
กำรเผยแผ่
พระพุ
ทธศำสนำตำมประเด็นนคค�าถามที
ำถำมที่ก่กาหนดให้
�ำหนดให้ พรร้
มทั้ง้ง
ำยเส้นทางการเผยแผ่
ทำงกำรเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนแผนที
ธศำสนำบนแผนที่ทวีปเอเชีย
อธิบายเส้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๐

13
30

ขั้นสรุป
ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายความส าคั ญ ของการเผยแผ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อการดาเนินชีวิตของ
่
ผู้คนในประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม
(การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาสู่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า น ส่ ง ผลให
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของการจัดระเบียบสังคมและมีอิทธิพล้
ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม)

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการนาเสนอหน้าชั้นเรียนของทั้ง
สองกลุ่ม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๑

14
31

32
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ ประเมิน
ด้านความรู้
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ห รื อ ศ า ส น า ที่ ต น นั บ ถื อ สู่
ประเทศประเทศกั ม พู ช าและ
ประเทศเวียดนาม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
การใช้แผนที่ทวีปเอเชียใน
การอธิบายเส้นทางของ
ความสาคัญของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือสู่ประเทศกัมพูชาและ
ประเทศเวียดนาม
ด้านคุณลักษณะ
การวิเคราะห์ความสาคัญ
ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อ
การดาเนินชีวิตของผู้คนใน
ประเทศกัมพูชาและประเทศ
เวียดนาม

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมกลุ่ม
- การนาเสนอหน้าชั้น
เรียน

- คาถาม
- ตอบคาถามถูกต้อง
- ใบงานที่ 2 เรื่อง
มากกว่าร้อยละ 80
การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศ
กั ม พู ช าและประเทศ
เวียดนาม

- การระบุเส้นทาง
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
- กำรน�ำเสนอ

- แผนที่ทวีปเอเชีย
- ผลงำนกำรน�ำเสนอ
เส้นทำงกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ

- ระบุเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้
ถูกต้องมากกว่าร้อยละ
80
รร้อยละ ๘๐

- -ตรวจใบงาน
กำรอภิปรำย
ตรวจใบงำน
- -การอภิ
ปราย

- คาถาม
- ใบงานที่ 2 เรื่อง การ
กำรเผยแผ่
พระพุ
ทธ
เผยแผ่พระพุ
ทธศาสนา
ศำสนำที
่เข้ำสู่ประเทศ
ที่เข้าสู่ประเทศกั
มพูชา
กัและประเทศเวี
มพูชำและประเทศ
ยดนาม
เวียดนำม

- ตอบคาถามถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ 80
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

15
32

16
33

33
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ..................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............

17
34
34

ใบงานที่ 2

เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพแผนที่เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศ
เวียดนาม ลงในกระดาษ 100 ปอนด์ แบบ A4 โดยใช้แผนที่ทวีปเอเชียที่กาหนดให้เป็นตัวอย่างประกอบ

ตัวอย่าง แผนที่ทวีปเอเชีย

กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.2/1 อธิ บ ายการเผยแผ่ ขัน้ นา
1. ครูให้นักเรียนสวดมนต์แปลคาบูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อน
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่
เริ่มเรียน
ประเทศเพื่อนบ้าน
2. ครูให้นักเรียนดูภาพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
- วัดไชยมังคลาราม (ประเทศมาเลเซีย)
-วัดพระเขี้ยวแก้ว
สาระสาคัญ
การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาสู่ป ระเทศ (ประเทศสิงคโปร์)
- บุโรพุทโธ (ประเทศอินโดนีเซีย)
เพื่ อ นบ้ าน ส่ งผลให้ พ ระพุ ท ธศาสนาเป็ น
และให้นักเรียนตอบว่าภาพดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศใดบ้าง
รากฐานของการจั ด ระเบี ย บสั งคมและมี
3. ครูตั้งคาถามกระตุ้นความคิดผู้เรียน โดยให้นักเรียนร่วมกันแสดง
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ความคิดเห็นดังต่อไปนี้
ขอบเขตเนื้อหา
- สถานที่ ศั กดิ์ สิ ท ธิ์ ดั งกล่ าว มีผ ลต่ อการสื บ ทอดพระพุ ท ธศาสนา
การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาที่ เ ข้ า สู่
อย่างไรบ้าง
ประเทศมาเลเซี ย ประเทศสิ ง คโปร์ และ
(พิจารณาคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
ประเทศอินโดนีเซีย
4. ครูอธิบายเชื่อมโยง เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
ศำสนสถำนของประเทศ
1. ภาพสถานที
่ แ ละสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อง
เพื
่อนบ้ำน ่อนบ้าน
ประเทศเพื
2. วีดิทัศน์ เรื่อง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศ
ประเทศมาเลเซี ย ประเทศสิ ง คโปร์ แ ละ
ประเทศอินโดนีเซีย
https://goo.gl/yjxBhm,
1
https://goo.gl/jhn1mw,
https://goo.gl/vEbkwm)
3. แผนที่ทวีปเอเชีย
4. ภาพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
5. กระดาษ 100 ปอนด์
(ขนาด A4)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทีเ่ ข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๕

18
35

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ธิ บ า ย ก า ร เผ ย แ ผ่
1. นักกเรีเรียนอธิ
ย น บอำยกำรเผยแผ่
พระพุ
พระพุททธศาสนา
ธศำสนำหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่
ประเทศมาเลเซี ย ประเทศสิ ง คโปร์ และ
ประเทศอินโดนีเซียได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. นันักกเรีเรียยนใช้
นสำมำรถใช้
ป
2.
แผนที่ทวีแปผนที
เอเชี่ทยวีในการ
อเอเชี
ธิ บยในกำรอธิ
า ย เส้ นบทำยเส้
า ง นขทำงกำรเผยแผ่
อ ง ก า ร เผ ย แ ผ่
พระพุททธศำสนำหรื
่ตนนั
บถืบอถืสูอ่ สู่
พระพุ
ธศาสนาหรืออศำสนำที
ศาสนาที
่ ตนนั
ประเทศมำเลเซีย ยสิประเทศสิ
งคโปร์ และอิ
นโดนิเและ
ซีย
ประเทศมาเลเซี
ง คโปร์
ได้อย่ำงเหมำะสม
ประเทศอินโดนีเซียได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรียนวิเคราะห์ความสาคัญของ
การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือที่มีต่อการดาเนินชีวิตของผู้คนใน
ประเทศมาเลเชี ย ประเทศสิ ง คโปร์ และ

ขั้นสอน
1. ครูให้ นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่
ป ระ เท ศ ม า เล เชี ย ป ระ เท ศ สิ งค โป ร์ แ ล ะ ป ร ะ เท ศ อิ น โด นี เซี ย
(https://goo.gl/yjxBhm,
https://goo.gl/jhn1mw,
https://goo.gl/vEbkwm)
https://goo.gl/jhn1mw,
(
https://goo.gl/yjxBhm,
https://goo.gl/jhn1mw,
https://goo.gl/vEbkwm)
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเข้ า สู่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า นตามที่ ก าหนดให้
ดังต่อไปนี้ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2)
- กลุ่มที่ 1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย
- กลุ่มที่ 2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์
- กลุ่มที่ 3 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซีย
โดยวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้
- ความเป็นมาของพระพุทธศาสนา
- เส้นทางการ
เผยแผ่พ-ระพุ
ธศาสนา
เส้นททำงกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ
- ความรุ่งเรืองหลังการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- ความเสื่อม
ลงของพระพุ
ทธศาสนา
- ควำมเสื
่อมลงของพระพุทธศำสนำ
3. ครูให้นักเรียนร่วมกันเขี
วำดยนเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใ บ ง่ ๓า เรื
น ่อทีง่ กำรเผยแผ่
3 เ รื่ อ ง ก า ร เ ผ ย แ ผ่
ใบงำนที
พระพุ ท ธศาสนาที่ เข้ า สู่ ป ระเทศมาเลเซี ย
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทีเ่ ข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๖
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ประเทศอินโดนีเซียได้อย่างสมเหตุสมผล

ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิ งคโปร์และประเทศอินโดนี เซีย ลงในกระดาษ
100 ปอนด์ (ขนาด A4) โดยใช้แผนที่ทวีปเอเชียในใบงานที่ 3 เรื่อง การเผย
แผ่ พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
อินโดนีเซียเป็นตัวอย่างประกอบ
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอข้อมูลการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามประเด็นคาถามที่กาหนดให้ พร้อมทั้งอธิบายเส้นทางการ
กำรเผยแผ่
พระพุ
ทธศำสนำบนแผนที
วีปเอเชี
เผยแผ่
พระพุ
ทธศาสนาบนแผนที
่ทวีป่ทเอเชี
ย ย
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการนาเสนอหน้าชั้นเรียนของทั้งสามกลุ่ม
ขั้นสรุป
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยควำมส�ำคัญของกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความสาคัญของการเผยแผ่
หรือศำสนำที่ตนนับถือที่มีต่อกำรด�ำเนินชีวิตของผู้คนในประเทศมำเลเซีย
พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนนั
่มีต่อการดพาเนิ
นชีทวธศำสนำสู
ิตของผู้คนใน
ประเทศสิ
งคโปร์ และประเทศอิ
โดนีบเซีถืยอที(กำรเผยแผ่
ระพุ
ป่ ระเทศ
ประเทศมาเลเซี
ย ประเทศสิ
งคโปร์ และประเทศอิ
นโดนีเซีดยระเบียบสังคม และ
เพื
อ่ นบ้ำน ส่งผลให้
พระพุทธศำสนำเป็
นรำกฐำนของกำรจั
พระพุ
ทธศาสนาสู
่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้
มีอิท(การเผยแผ่
ธิพลต่อกำรสร้
ำงสรรค์
วัฒนธรรม)
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของการจัดระเบียบสังคมและมีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทีเ่ ข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๗
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21
38

38
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศ
มาเลเชีย ประเทศสิ งคโปร์ และ
ประเทศอินโดนีเซีย

ด้านทักษะ/ กระบวนการ
การใช้ แ ผนที่ ท วี ป เอเชี ย ใน
การอธิบายเส้ น ทางของการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ ต นนั บ ถื อ สู่ ป ระเทศมาเลเชี ย
ประเทศสิ งคโปร์ และประเทศ
อินโดนีเซียได้
ด้านคุณลักษณะ
การวิ เคราะห์ ค วามส าคั ญ
ของการเผยแผ่ พ ระพุท ธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อการ
วิตของผู
้คนใน
ดกำรด�
าเนิ ำนเนิชี วนิตชีของผู
้ ค นในประเทศ
ประเทศมำเลเซี
ย ประเทศ
มาเลเชี
ย ประเทศสิ
งคโปร์ และ
สิงคโปร์ และประเทศอิ
ประเทศอิ
นโดนีเซีย นโดนีเซีย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมกลุ่ม
- การทาใบงาน
- การนาเสนอหน้าชั้น
เรียน

- ตอบคาถามถูกต้อง
- คาถาม
มากกว่าร้อยละ 80
- ใบงานที่ 3 เรื่อง
การเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาทีเ่ ข้าสู่ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศ
อินโดนีเซีย

-- กำรตอบค�
การระบุเส้ำนถำม
ทาง
-การเผยแผ่
กำรระบุเส้นทำง
กำรเผยแผ่พระพุทธ
พระพุทธศาสนา
ศำสนำ

-- ค�แผนที
ำตอบ่ทวีปเอเชีย
- แผนที่ทวีปเอเชีย

- ระบุ เส้ น ทางการเผย
แผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาได้
ถูกต้องมากกว่าร้อยละ
80
ร้อยละ ๘๐

- กำรท�
ตรวจใบงาน
ำใบงำน
- การอภิปราย

- ใบงานที่ 3 เรื่อง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทีเ่ ข้าสู่ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศ
อินโดนีเซีย
- คาถามส�ำคัญ

- ตอบคาถามถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ 80
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

22
39

39
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ..................................................
ลงชื่อ ......................................ผูต้ รวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............

40

ใบงานที่ 3

เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ค าชี้แจง ให้ นั กเรีย นวาดภาพแผนที่เส้ น ทางการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาเข้าสู่ ป ระเทศมาเลเซีย ประเทศ
สิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย ลงในกระดาษ 100 ปอนด์ แบบ A4 โดยใช้แผนที่ทวีปเอเชียที่กาหนดให้เป็น
ตัวอย่างประกอบ

ตัวอย่าง แผนที่ทวีปเอเชีย

23
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
ส 1.1 ม.2/2 วิ เ คราะห์ ค วามส าคั ญ ของ ขั้นนา
1. วีดิทัศน์ เรื่อง ระดมทีมช่วยเหลือ
พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือที่ช่ว ย
1. ครูเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง ระดมทีมช่วยเหลือลาวเขื่อนแตก แล้วใช้ ลาวเขื่อนแตก (https://www.youtube.
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน คาถามต่อไปนี้
1
com/watch?v=jZ1qFECAq-U)
- ประเทศเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างไร
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2
(เขื่อนแตก น้าท่วม ประชานไม่มีที่อยู่อาศัย)
3. ข่าวความขัดแย้งในสังคม
สาระสาคัญ
- ไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเข้าไปมีบทบาทอย่างไร (ส่ง
หลักคาสอนของศาสนามุ่งความสงบสุขของ ทีมกู้ภัยช่วยเหลือและบริจาคช่วยเหลือสิ่งที่จาเป็น)
ภาระงาน/ ชิ้นงาน
สั ง คมเป็ น หลั ก จึ ง มี ส่ ว นช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความ
- จากการกระทาที่นักเรียนสังเกต สอดคล้องหลักธรรมของ
- ใบงานที่ 4 เรื่อง พระพุทธศาสนา
เข้าใจอันดีในสังคม
ศาสนาต่าง ๆ อย่างไร (ความเมตตา-กรุณาของศาสนาพุทธ ความรักต่อ
ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนมนุษย์ของศาสนาคริสต์ / ครูพิจารณาคาตอบตามเหตุผล)
3. ครูถามนักเรียนว่า จากคาตอบที่นักเรียนตอบกันมานั้น มีหลักคา เพื่อนบ้าน
ขอบเขตเนื้อหา
ความส าคั ญ ของพระพุ ท ธศาสนาที่ ช่ ว ย สอนใดบ้างที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมและช่วยเสริมสร้าง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ความเข้าใจอันดีในสังคมอย่างไรบ้าง
(พิ จ ารณาค าตอบของนั ก เรี ย น โดยให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ครูผู้สอน)
4. ครูอธิบายเชื่อมโยง เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

๔๑
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข่าวความขัดแย้งในสังคมในใบงาน
1. นั ก เ รี ย น อ ธิ บ า ย ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
พระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ที่ 4 เรื่อง พระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอัน ดีกับประเทศ
กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นได้ ถู ก ต้ อ งครอบคลุ ม เพื่อนบ้าน ในประเด็นต่อไปนี้
- ข่าำวดังกล่าำวท
าให้เำกิให้
ดความขั
ดแย้งดได้
างอย่ำงไร
สาระสาคัญ
วอำจท�
เกิดควำมขั
แย้องย่ได้างไรบ้
หรือไม่
- ค ากล่ า วสุ น ทรพจน์ ข องประธานาธิ บ ดี ท รั ม ป์ เ ป็ น ค าพู ด ที่
ด้านทักษะและกระบวนการ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
2. จากข่าวที่กาหนดให้ นักเรียนวิเคราะห์
2. ครูสุ่มนักเรียน 5-6 คน ตอบคาถามในประเด็นดังต่อไปนี้
- นันักกเรีเรียยนน
กคกาสอนของศาสนา
หรืออหลั
มาช่วย
หลั ก ค าสอนของศาสนาที่ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาความ
นคิาหลั
ดว่ำหลั
ค�ำสอนของศำสนำหรื
หลักกธรรมใด
ธรรมใดสำมำรถ
ขั ด แย้ ง และเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี กั บ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ได้และแก้ไขอย่างไร
(ยกตัว อย่างเช่น การนาหลั กธรรมสังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็น หลั ก
ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสมเหตุสมผล
ปฏิบัติที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ เป็นหลักสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน หรือ ปิย
ปิวาจา
ยวำจำโดยการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านด้วยถ้อยคาที่ดีและมีเหตุผล จะ
ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรียนเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ ช่วยสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันและช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ เป็น
หลั กค าสอนของศาสนาที่ช่ ว ยเสริ มสร้ างความ ต้น)
ำหลักค�ำสอนของศำสนำหรื
หลักธรรมใดมำ
เข้ า ใจอั น ดี กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นมาใช้ ใ น
- นักเรียนสำมำรถน�
นนาหลักคาสอนของศาสนา
หรือหลักอธรรมใด
มาใช้ใน
กต์าวั
ใช้ในนชี
ประจ�
นเพื่อเสริามใจอั
สร้ำนงควำมเข้
ใจอับ้านงและใช้
ดีกับผู้ออื่นย่ได้างไร
บ้ำง
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
ชีประยุ
วิตประจ
เพืว่อิตเสริ
มสร้ำาวังความเข้
ดีกับผู้อื่นำได้

๔๒
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(ยกตัวอย่างเช่น การนาหลักสาราณียธรรม 6 ซึ่งเป็นหลักคา
สอนอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เคารพและช่วยเหลือกัน มาใช้ใน
การแสดงความปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยการกระทา การพูด และการมอง
โลกในแง่ดี เป็นต้น)
3. ครู ตั้ ง ประเด็ น ค าถามเพื่ อ กระตุ้ น ความคิ ด นั ก เรี ย นว่ า
พระพุทธศาสนามีส่วนสาคัญในการเสริมสร้างลักษณะนิสัยของคนไทย
อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างพร้อมเหตุผล
(พิ จ ารณาค าตอบของนั ก เรี ย น โดยให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ครูผู้สอน)
ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระสาคัญของเนื้อหาโดยครูใช้
คาถามดังต่อไปนี้
- หากเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนักเรียน
จะมีแนวทางสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
- มีหลักธรรม หรือหลักปฏิบัติของศาสนาอื่นที่สามารถนามาช่วย
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้หรือไม่อย่างไร
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญของบทเรียน

๔๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ความส าคั ญ ของพระพุ ท ธ
ศาสนาที่ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความ
เข้ า ใจอั น ดี กั บ ประเทศเพื่ อ น
บ้าน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
จากข่หาลัวนั
ย นวิเคราะห์
วิเครำะห์
กค�กำเรีสอนของ
หลั
ก ค าสอนของศาสนาที
่ ช่ วดย
ศำสนำที
่ช่วยแก้ปัญหำควำมขั
แย้งปและเสริ
มสรำ้งควำมเข้
ใจ
แก้
ั ญ หาความขั
ด แย้ ง ำและ
อันดีมกสร้
ับประเทศเพื
เสริ
างความเข้่อานบ้
ใจอัำนจำก
น ดีกับ
ข่ำวที่ก�ำหนด่ อ นบ้ า นได้ อ ย่ า ง
ประเทศเพื
สมเหตุสมผล
ด้านคุณลักษณะ
การประยุ ก ต์ ห ลั ก ค าสอน
ของศาสนาที่ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
ความเข้ า ใจอั น ดี กั บ ประเทศ
เ พื่ อ น บ้ า น ม า ใ ช้ ใ น ชี วิ ต
ประจาวันได้อย่างเหมาะสม

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบ
คาถาม
- การอภิปราย
- การทาใบงาน

- คาถาม
- ตอบคาถามถูกต้อง
- ใบงานที่ 4 เรื่อง พระพุทธ มากกว่าร้อยละ 80
ศาสนาช่วยเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อน
บ้าน

- การตอบ
คาถาม
- การวิเคราะห์
- การอภิปราย
- การทาใบงาน

- คาถาม
- ตอบคาถามถูกต้อง
- ใบงานที่ 4 เรื่อง พระพุทธ สมเหตุสมผลมากกว่า
ศาสนาช่วยเสริมสร้างความ ร้อยละ 80
เข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อน
บ้าน

- การตอบ
คาถาม
- การวิเคราะห์
- การอภิปราย
- การทาใบงาน

- คาถาม
- ใบงานที่ 4 เรื่อง พระพุทธ
ศาสนาช่วยเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อน
บ้าน

- ตอบคาถามถูกต้อง
สมเหตุสมผลมากกว่า
ร้อยละ 80
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย น
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................. ......................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.................................................................................................................................................................... ...
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............
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ใบงานที่ 4

เรื่อง พระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข่าวที่กาหนดให้ แล้ววิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้ง พร้อมยกตัวอย่างการนาหลัก
คาสอนของศาสนามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้เหมาะสม

สุนทรพจน์ที่ยูเอ็น: ทรัมป์กล่าวหา อิหร่าน

หว่านเมล็ดพันธุ์แห่ง “ความตาย และความหายนะ”
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม
สมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง สหประชาชาติ วัน นี้ (25 ก.ย. 2561) โดยกล่ า วโจมตี
อิหร่านว่า หว่านเมล็ดพันธุ์แห่ง "ความวุ่นวาย, ความตาย และความหายนะ"
ไปทั่วตะวันออกกลาง
ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่สานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่นคร
นิวยอร์ก ของสหรัฐฯ ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้กล่าวปกป้องกรณีที่สหรัฐฯ ตัดสินใจถอนตัวจากการทาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน
ว่าเป็นการกระทาที่ได้รับความชื่นชมจากประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลาง พร้อ มระบุว่า บรรดาผู้นาอิหร่านได้ปล้ นความ
ร่ารวยไปจากประเทศตนเอง และเรียกอิหร่านว่าประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายในต่างแดน
45644495
ที่มา: https://www.bbc.com/thai/international-45644495

1. ข่าวดังกล่าวทาให้เกิดความขัดแย้งได้อย่างไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. คากล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคาพูดที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. นักเรียนนาหลักคาสอนของศาสนา หรือหลักธรรมใด มาช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ได้อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
งกล่
าวกมาใช้
ในชีมาใช้
วิตประจ�
เพื่อเสริ
าใจอันดีกาับใจผู้อื่น
4. นักเรียนนาหลักคาสอนของศาสนาดัหรื
อหลั
ธรรมใด
ในชีาววัิตนประจ
าวัมนสร้
เพื่อางความเข้
เสริมสร้างความเข้
อันดีได้
กับบผู้า้องและใช้
ื่นได้บ้างและใช้
อย่างไร อย่างไร
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
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ที่มา: https://goo.gl/GPCvMh

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 1.1 ม.2/3 วิ เ คราะห์ ค วามส าคั ญ ของ ขัน้ นา
ักเรียนดู “วิถีชีวิตคนไทยกับศาสนาพุทธ” แล้วใช้
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่
1. ครูให้นนาเสนอภาพ
คาถาม
ตอบค�
ำถำม
เป็ น รากฐานของวัฒ นธรรม เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ต่อไปนี้
และมรดกของชาติ
- จากภาพคือเหตุการณ์ใด
(การทาบุญตักบาตร)
สาระสาคัญ
- ประเพณี/ เหตุการณ์ดังกล่าว ใน
ความสัำมงพัๆน ทีธ์ ท่เป็ี่ ดนี รเอกลั
ะหว่กาษณ์
งศาสนากั
บ สั ง คม
ชีวิตของนักเรียนเคยทาหรือไม่
วัฒนธรรมต่
และมรดกของ
ส่วศนหนึ
่งสร้ำนงขึรากฐานของวั
้นมำเพื่อตอบสนองและค�
ส่ชำติ
งผลให้
าสนาเป็
ฒนธรรม ้ำจุน
(ความคิดเห็นของนักเรียน)
ที่มา: https://goo.gl/VMitqZ
ศำสนำ ดังนั้น ศำสนำจึงมีส่วนช่วยให้วัฒนธรรม
บำงประกำรยั
ขอบเขตเนื
้อหางด�ำรงอยู่ได้
- จากภาพคือเหตุการณ์ใด
พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของ
(การเวียนเทียน)
วัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ
- ประเพณี/ เหตุการณ์ดังกล่าว ใน
ชีวิตของนักเรียนเคยทาหรือไม่
(ความคิดเห็นของนักเรียน)

ภาระงาน/ ชิ้นงาน
- กิจกรรม “พุทธศาสนา
กับวัฒนธรรมไทย”

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพ “วิถีชีวิตคนไทยกับ
ศาสนาพุทธ”
2. บัตรคาวัฒนธรรม
3. กระดานดา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความสาคัญพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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- ลักษณะนิสัย

- ประเพณี
- กฎระเบียบของสังคม

- ภำษำ

- งำนช่ำงต่ำง ๆ

- พิธีกรรม

- วรรณคดี
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ที่ได้รับหน้ำ
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๕๐
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต7องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช7

เกณฑA

ด7านความรู7
ความสำคั ญ พระพุ ท ธ- - การตอบคำถาม
ศาสนาในฐานะที่เป;นรากฐาน

- คำถาม
- บัตรคำวัฒนธรรม

ของวัฒนธรรม เอกลักษณDและ
มมรดกของชำติ
ร ด ก ข อ ง ช า ติ ไ ด K ถ ู ก ต K อ ง

- กิกจิ กรรม
จ ก ร ร“พุ
ม ท“พ
ธ ุทธ
ศาสนากั บ วั ฒ นธรรม

ครอบคลุมสาระสำคัญ

ไทย”

ด7านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะหDความสำคัญของ - การตอบคำถาม
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ - การวิเคราะหD

- ตอบคำถามถูกตKอง
มากกวSารKอยละ 80

ตนนับถือในฐานะที่เป;นรากฐาน - การอภิปราย
ของ วัฒนธรรม เอกลักษณDของ - การนำเสนอหนKา

- คำถาม
- ตอบคำถามถูกตKอง
- บัตรคำวัฒนธรรม
สมเหตุสมผลผSาน
ธ ุ ท ธ เกณฑDรKอยละ 80
- กิกจิ กรรม
จ ก ร ร“พุ
ม ท“พ
ศาสนากั บ วั ฒ นธรรม

ชาติและมรดกของชาติ

ไทย”

ชั้นเรียน

ด7านคุณลักษณะ
เสนอแนวทางการอนุรักษD - การตอบคำถาม
วัฒนธรรม เอกลักษณDของชาติ - การแสดงความ
และมรดกของชาติ ท ี ่ ไ ดK รั บ คิดเห็น
อิทธิพลจากพระพุทธ-ศำสนำ
ศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือไดK

- คำถาม

- ตอบคำถามถูกตKอง
สมเหตุสมผลมากกวSา
รKอยละ 80
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
ผSานเกณฑDรKอยละ 80
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๕๑
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู.
.......................................................................................................................................................................
ป1ญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข.อเสนอแนะและแนวทางแก.ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู.สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ข8อเสนอแนะของผู8บริหารหรือผู8ที่ได8รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู.ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............
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รายวิชา สังคมศึกษา

(ศีลขJอที่ ๕ สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี หมายถึง การละเวJนจากการ
ดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมึนเมาทุกชนิด)

ที่มา: http://www.thaiantialcohol.com/documents?type=7

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู.
ส ๑.๑ ม.๒/๔ อภิ ป รายความสำคั ญ ของ ขัน้ นำ
พระพุ ท ธศาสนา หรื อ ศาสนาที ่ ต นนั บ ถื อ กั บ
๑. ครูนำเสนอภาพการหJามจำหนHายสุราแกHบุคคลอายุต่ำกวHา ๒๐ ปPและ
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
ให้
เรียนตอบค�
ใชJนคักำถามตH
อไปนีำ้ ถำมต่อไปนี้
- จากภาพเกี่ยวกับอะไร
สาระสำคัญ
(การหJามจำหนHายสุรา
แนวคิด คติความเชื่อ หรือศาสนา มีสHวนชHวย
แกH บ ุ ค คลอายุ ต ่ ำ กวH า
ในการจัดระเบียบสังคม เพื่อใหJสังคมเกิดความ
๒๐ ปP)
สงบสุขและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
- เพราะเหตุ ใ ดจึ ง มี
กฎหมายหJามจำหนHาย
ขอบเขตเนื้อหา
สุ ร าแกH บ ุ ค คลอายุ ต่ ำ
ความสำคั ญ ของพระพุ ท ธศาสนา หรื อ
กวHา ๒๐ ปP
ศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการ
(เพราะสุ ร าเปX น สาร
จัดระเบียบสังคม
เสพติดใหJโทษแกHรHางกาย เสี่ยงตHอการเกิดโรครJายหลายชนิด อีกทั้งเปXนเหตุใหJ
เกิดการทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมไดJ)
- จากภาพ สอดคลJองหลักธรรมทางพุทธศาสนาใด

กลุIมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาระงาน/ ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง ความ สำคัญ
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม

สื่อ/ แหลIงเรียนรู.
๑. ภาพการหJามจำหนHาย
สุราแกHบุคคลอายุต่ำกวHา ๒๐ ปP
๒. PowerPoint เรื่องการ
พัฒนาชุมชน
๓. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.๒

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่ ๒

ความส�าคัญญของพระพุ
ของพระพุททธศาสนา
ธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๖ เรื่อง ความสำคั
หนIวยการเรียนรู.ที่ ๑ เรื่อง การเผยแผIพระพุทธศาสนาสูIเอเชียตะวันออกเฉียงใต.
เวลา ๑ ชั่วโมง

๕๒
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กลุIมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
จุดประสงคYการเรียนรู.
๒. ครูเชื่อมโยงเขJาสูHบทเรียน ศาสนามีการสอนสิ่งที่ทำใหJสังคมเกิดความ
ด.านความรู.
เดื อ ดรJ อ นและความสงบสุ ข วั น นี ้ เ ราจะมาเรี ย นเรื ่ อ ง ความสำคั ญ ของ
๑. นักเรียนยกตัวอยHางการพั
ฒนาชุมชนและ
แนวทำงกำรพั
ฒนำ พระพุ ท ธศาสนา หรื อ ศาสนาที ่ ต นนั บ ถื อ กั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนและการจั ด
ชุมชนและกำรจั
ดระเบี
ยบสั่ ไงดJคมโดยใช้
ทธ ระเบียบสังคม
การจั
ด ระเบี ย บสั
ง คมที
ก ารอิ ทพธิระพุ
พ ลจาก
ศำสนำหรื
อศำสนำทีหรื
่ตนนั
บถือได้ถูก่ ตต้นนั
อง บ ถื อ ไดJ ขั้นสอน
พระพุ
ท ธศาสนา
อ ศาสนาที
๑. ครู ใชJ PowerPoint เรื ่ องการพั ฒนาชุ มชน อธิ บายความหมายและ
ถูกตJอง
ประเภทของการพัฒนาชุมชนแลJวสุHมนักเรียนถามความหมายการพัฒนาชุมชน
ด.านทักษะและกระบวนการ
และประเภทของการพัฒนาชุมชน
๒. นั ก เรี ย นวิ เ คราะหv ค วามสำคั ญ ของ
(การพัฒนาชุมชน หมายถึง การปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงชุมชนใหJดี
พระพุ
พระพุททธศาสนา
ธศำสนำหรือศาสนาที่ตนนับถือกับการ ขึ้น มีความเจริญกJาวหนJามากขึ้น แบHงเปXน ๒ ดJาน คือ การพัฒนาชุมชนดJาน
พัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคมไดJอยHาง วัตถุและการพัฒนาชุมชนดJานจิตใจ)
สมเหตุสมผล
๒. ครูแบHงนักเรียนออกเปXน ๒ กลุHม โดยใหJแตHละกลุHมรHวมกันศึกษาควJา
กิจกรรมและผลงานดJานการพัฒนาชุมชนของพระสงฆvที่พบอยูHทั่วไปในปyจจุบัน
๓. ครูใหJนักเรียนแตHละกลุHมสHงตัวแทนออกมานำเสนอผลการศึกษาควJา
ด.านคุณลักษณะ
๓. นักเรียนเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชน หนJาชั้นเรียน
๔. ครูและนักเรียนสรุปความรูJรHวมกัน และครูถามคำถามกระตุJนความคิด
และการจั ด ระเบี ย บสั ง คมของตนเองตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน นักเรียนวHา นักเรียนคิดวHาพระพุทธศาสนามีอิทธิพลตHอการพัฒนาชุมชน และ
การจัดระเบียบสังคมอยHางไร (ครูพิจารณาตามคำตอบ)
นับถือไดJอยHางมีเหตุผล

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่ ๒

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๖ เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
หนIวยการเรียนรู.ที่ ๑ เรื่อง การเผยแผIพระพุทธศาสนาสูIเอเชียตะวันออกเฉียงใต.
เวลา ๑ ชั่วโมง

๕๓
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ขั้นสรุป
๑. ครูใหJนักเรียนรHวมกันวิเคราะหvและอภิปรายความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคมวHามีผลดีตHอ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยHางไรบJาง
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยใหJอยูHในดุลยพินิจของครูผูJสอน)
๒. ครูใหJนักเรียนรHวมกันอภิปรายแนวทางการพัฒนาชุมชนของนักเรียน
ตามหลักของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยใหJอยูHในดุลยพินิจของครูผูJสอน)

กลุIมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
๕. ครู ใ หJ น ั ก เรี ย นแตH ล ะคนทำใบงานที ่ ๕ เรื ่ อ ง ความสำคั ญ ของ
พระพุ ท ธศาสนา หรื อ ศาสนาที ่ ต นนั บ ถื อ กั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนและการจั ด
ระเบียบสังคม

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่ ๒

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๖ เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
หนIวยการเรียนรู.ที่ ๑ เรื่อง การเผยแผIพระพุทธศาสนาสูIเอเชียตะวันออกเฉียงใต.
เวลา ๑ ชั่วโมง

๕๔
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๕๕

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต6องการวัด/
ประเมิน

วิธีการ

ด6านความรู6
การพั ฒ นาชุ ม ชน - การตอบคำถาม
และการจั ด ระเบี ย บ
สั ง คมทีโดยใช้
่ ไ ด; กพารอิ
ระพุททธิธพ ล
ศำสนำหรือศำสนำที
่ตน
จากพระพุ
ท ธ ศาสนา
นับอถืศาสนาที
อ
หรื
่ ตนนั บ ถื อ
ได;

เครื่องมือที่ใช6

- คำถาม

เกณฑA

- ตอบคำถามถูกต;อง

- การศึกษาค;นคว;า - ใบงานที่ ๕ เรื่อง ความสำคัญ มากกวIาร;อยละ ๘๐
- การทำกิ
กรรม ม่ ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา - พฤติกรรม
รรมการ
กำรท�ำกิจกรรมกลุ
ิกิจกรรม ้น
กลุ
Iม ำเสนอหน้ำ ที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชน กำรปฏิ
ปฏิบัติกบิจัตกรรมในชั
- กำรน�
ในชั
้นเรีายนเกณฑX
นผ่ำนเกณฑ์
-ชั้นการนำเสนอหน;
า และการจัดระเบียบสังคม
เรียนผI
ร;อย
เรียน
ร้ละอยละ
ชั้นเรียน
๘๐ ๘๐

ด6านทักษะ/
กระบวนการ
ว ิควำมส�
เ ค ร า ะำหคั ญX คของ
ว า ม - การตอบคำถาม
พระพุญทของพระพุ
ธศำสนำหรืทอธ- - การวิเคราะหX
สำคั
ศำสนำที่ ต นนั บ ถื อ กั บ
ศาสนา หรือศาสนาที่ตน - การอภิปราย
กำรพั ฒ นำชุ ม ชนและ
นักำรจั
บ ถืดอระเบี
กั บ การพั
ย บสั งฒคมนา
ช ุ ม ช น แ ล ะ ก า ร จั ด
ระเบียบสังคมได;

- ตอบคำถามได;
- คำถาม
- ภาพการห; า มจำหนI า ยสุ ร าแกI ถูกต;องผIานเกณฑX
ร;อยละ ๘๐
บุคคลอายุต่ำกวIา ๒๐ ป[
- ใบงานที ่ ๕ เรื ่ อ ง ความสำคั ญ
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชน
และการจัดระเบียบสังคม

ด6านคุณลักษณะ
เสนอแนวทำง
เสนอแนวทางการ
- การตอบคำถาม
ฒนำชุ
มชนและ ด - การอภิปราย
พักำรพั
ฒนาชุ
มชนและการจั
กำรจัยดบสั
ระเบี
ยบสังคม
ระเบี
งคมของตนเอง
ตของตนเองตำมหลั
า ม ห ล ั ก ธ ร ร มกทธรรม
าง
ทำงพระพุ
ทธศำสนำหรื
พระพุ
ท ธศาสนา
หรื อ
ศำสนำที่ตนนับถือ
ศาสนาที

- ต อ บ ค ำ ถ า ม ไ ด;
- คำถาม
- ใบงานที ่ ๕ เรื ่ อ ง ความสำคั ญ ถูกต;องสมเหตุสมผล
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา ผIานเกณฑXร;อยละ๘๐
พ ฤ ตกิ รรมใน
กรรมการ
ที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชน - พฤติ
ปฏิบัติกบิจกรรมในชั
กำรปฏิ
ั ติ กิ จ กรรม้น
และการจัดระเบียบสังคม
เรียนผI
ร;อย
ในชั
้นเรีายนเกณฑX
นผ่ำนเกณฑ์
๘๐ ๘๐
ร้ละอยละ
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๕๖
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู;
.......................................................................................................................................................................
ป^ญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข;อเสนอแนะและแนวทางแก;ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู;สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ข6อเสนอแนะของผู6บริหารหรือผู6ที่ได6รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู;ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............
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40
๕๗ 57
ชื่อ - สกุล............................................ชั้น.............เลขที่............

ใบงานที่ ๕
เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
หน0วยการเรียนรู5ที่ ๑ เรื่อง การเผยแผHพระพุทธศาสนาสูHเอเชียตะวันออกเฉียงใตL
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปDที่ ๒
คำชี้แจง ใหLนักเรียนตอบคำถามตHอไปนี้ ให้สมบูรณ์
๑. ความหมายการพัฒนาชุมชน และประเภทของการพัฒนาชุมชน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. กิจกรรมและผลงานด5านการพัฒนาชุมชนของพระสงฆSที่พบอยู0ทั่วไปในปUจจุบัน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต0อการพัฒนาชุมชน และการจัดระเบียบสังคมอย0างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๔. ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคมมีผลดีต0อตนเอง ชุมชน
สังคม และประเทศชาติอย0างไรบ5าง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๕. แนวทางการพัฒนาชุมชนของนักเรียนตามหลักของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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3.

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

5
พอใช้ ขึ้นไป

กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื
อ
่
/
แหล่
ง
เรี
ย
นรู
้
ส 1.1 ม.2/5 วิเคราะห์พุทธ-ประวัติ หรือ ขั้นนา
1. ภาพพุ ทธประวัติต อนการผ
ส 1.1 ม.2/5 วิเคราะห์พุทธ-ประวั
ประวัตติหิ รืหรื
อ อ ขั้นนา
1.
ภาพพุ
ท
ธประวั
ต
ิต อนการผจญ
ประวั ติ ศ าสดาของศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ตามที่
1. ครูเปิดภาพพุทธประวัติตอนการผจญมารให้นักเรียนดู โดยมีประเด็น
มาร
ทธประวั
ตติ อนกำรผจญมำรให้
นกั เรียนดู
ถำมนดังนี้ พระพุ
ปิดภาพพุ
ทธประวั
ติตอนการผจญมารให้
นักเรีโดยมี
ยนดูประเด็
โดยมีนค�ปำระเด็
ประวั ติ ศ าสดาของศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ตามที่ ๑.1.ครูเปิครูดเภำพพุ
มาร ทธเจ้ำผจญมำร
กาหนด
คาถาม ดังนี้
2. วีดิทัศน์ เรื่องพระพุทธเจ้าผจญ
กาหนด
คาถาม ดังนี้
2. วีดิทัศกน์เรีเรืยน่องพระพุมารทธเจ้าผจญ
ส 1.1 ม.2/6 วิเ คราะห์ และประพฤติต น
- จากภาพนั
ส 1.1 ม.2/6 วิเ คราะห์ แตามแบบอย่
ละประพฤติา งการด
ต น าเนิ น ชี วิ ต และข้ อ คิ ด จาก
- จากภาพนักเรียน เห็นสิ่งมาร
ผจญมำร
ใดบ้าง
3. กระดาษฟลิปชาร์ท
ตามแบบอย่ า งการด าเนิ น ชี วิ ตประวั
และข้
อ
คิ
ด
จาก
เห็
น
สิ
ง
่
ใดบ้
า
ง
ติ ส าวก ชาดก/เรื่ อ งเล่ า และศาสนิ ก ชน
(พระพุ
ทธเจ้า/ พระ
3. กระดาษฟลิ
ปชาร์ท4. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ประวั ติ ส าวก ชาดก/เรื่ อ งเล่ าตัและศาสนิ
(พระพุทธเจ้า/ พระแม่ธรณี4./ เหล่
วอย่างตามทีก่กชน
าหนด
า 2ทธศาสนา ม.
หนัางมาร/
สือเรีเหล่
ยนพระพุ
ตัวอย่างตามที่กาหนด
แม่ธรณี/ เหล่ามาร/ เหล่เทวดา)
า 2ม. ๒
เทวดา)
สาระสาคัญ
- นักเรียนคิดว่าเป็น ภาระงาน/ ชิ้นงาน
การศึ ก ษาประวั ติ ข องศาสดา โดยใช้ ก าร
ทธประวัชิต้นิในงาน - ใบงานที่ 1 เรื่องพุทธ-ประวัติ
สาระสาคัญ
- นักเรียนคิดว่าเป็นภาพพระพุ
ภาระงาน/
วิ เ คราะห์
อท�ย่ำากให้งมี
การศึ
ษาประวั
องศาสดา
โดยใช้
ารเ หตุ ผ ลนั้ น ท าให้ ไ ด้ ข้ อ คิ ด ที่
ภาพพระพุทธประวัติใน ตอนใด- ใบงานที่ 1 เรื่องพุทตอนการผจญมาร
กำรศึกกษำวิ
เครำะห์ตปิ ขระวั
ติของศำสดำ
ธ-ประวัติ
ส
าคั
ญ
ซึ
่
ง
สามารถเตื
อ
นสติ
แ
ละเป็
น
หลั
ก
ในการ
(ตอนพระพุ
ท
ธเจ้
า
ผจญมาร)
วิบุเคคราะห์
ท าให้ ไ ด้ ขเ้ อตืคิอดนที่
ตอนใด
คลนั้นได้อขย่้อาคิงมีดทีเ หตุ
่ส�ำคัผญลนั้ นซึ่งสำมำรถใช้
ตอนการผจญมาร
ประพฤติ
ใ
นสั
ง
คมได้
อ
ย่
า
งเหมาะสม
2.
ครู
น หลั ก ในกำรประพฤติ
สสติาคัแญละเป็
ซึ่ง สามารถเตื
อ นสติและเป็ นใ นสั
หลังกคมได้
ในการ
(ตอนพระพุทธเจ้าผจญมาร) อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม
ที่มำ : http://images.palungjit.org/f541/B2-21157.html
างมากในการเอาชนะมาร
พระองค์
“พระพุทธเจ้าทรงใช้ความเพี2.ยรพยายามอย่
อย่ำงเหมำะสม
ประพฤติ
ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
ครู อ ธิ บ ายเพิ
่ ม เติ ม
- จำกภำพนักเรียน- จำกภำพนั
กเรีาวว่
ยนเห็
นสิง่ คใดบ้
ำง (พระพุ
ทธเจ้
/ พระแม่่อยล้
ธรณี
ทรงกล่
ามารก็
ือ ความเบื
่อหน่
ายำความเมื
าที/่พระองค์ทรงเผชิญขณะ
ขอบเขตเนื้อหา
ท
ธเจ้
า
ทรงใช้
ค
วามเพี
ย
รพยายามอย่
า
งมากในการเอาชนะมาร
พระองค์
“พระพุ
เหล่ำทมำร
เหล่ำเทวดำ) บาเพ็ญเพียรทางจิต ” การปฏิบัติดังกล่าวทาให้พระองค์สามารถชนะมาร หรือ
พุทธประวัติของพระพุ
ธเจ้า/ตอนผจญมาร
ทรงกล่
า
วว่
า
คือนภำพพระพุ
ความเบื่อหน่
าย ความเมื
่อยล้า(ตอนพระพุ
ที่พระองค์ททธเจ้
รงเผชิ
ญขณะ
ขอบเขตเนื้อหา
- นักเรียนคิมารก็
ดว่ำเป็
ทธประวั
ติในตอนใด
ำผจญมำร)
๒.ญครู
บำยเพิต่ม”เติการปฏิ
ม “พระพุ
ธเจ้าวท
ำทรงใช้
วำมเพีสยามารถชนะมาร
รพยำยำมอย่ ำงมำก
เพีอยธิรทางจิ
บัติดังทกล่
าให้พคระองค์
หรือ
พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตอนผจญมาร บาเพ็
ในกำรเอำชนะมำร พระองค์ทรงกล่ำวว่ำมำรก็คือ ควำมเบื่อหน่ำย ควำมเมื่อยล้ำที่

การเรียตนรู
้ที่ 7 เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการผจญมาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 แผนการจั
เรื่อง พุทดธประวั
ิ ตอนการผจญมาร
วยการเรี
้ที่ 2 เรืพุ่อทงธสาวิ
พุทธประวั
ติ พุทกธสาวก
พุทาธสาวิ
กา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทหน่
ธประวั
ติ พุยทนรู
ธสาวก
กา ศาสนิ
ชนตัวอย่
งและชาดก
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มศาสนาและวั
สาระการเรียนรู
้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรียนสำมำรถยกตั
นเสนอแนะวิธวีกอย่
ารนำงแนวทำง
าข้อคิดสาคัญ
กำรน�
อคิดจำกพุ
ทธประวัติตอนกำรผจญมำร
จากพุำทข้ธประวั
ติ ตอนการผจญมารไปประยุ
กต์ใช้
ไปประยุ
กต์ใช้าวัในชี
ำวันได้อย่ำงเหมำะสม
ในชีวิตประจ
นได้วิตอประจ�
ย่างเหมาะสม

ด้านทักษะและกระบวนการ
ข้อคิดและ
2. นักเรียนวิสำมำรถวิ
เคราะห์ขเครำะห์
้อคิดและแนวทางการ
ปฏิบัติของพระพุบทัตธเจ้
าได้ถูกต้ทอธเจ้
งสมเหตุ
แนวทำงกำรปฏิ
ิของพระพุ
ำได้อย่สำมผล
ง
ถูกต้องและสมเหตุสมผล

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนอธิ
บายพุทธประวั
ิ
สำมำรถอธิ
บำยพุทตธประวั
ติ
ตอนการผจญมารได้อย่
ถูกำต้งถู
องกต้อง
541 2-21157
นัที่มกาเรี: http://images.palungjit.org/f541/B2-21157.html
ยนศึกษำแนวทำงในกำรชนะมำรของพระพุ
ทธเจ้ำ
ขัขั้น้นสอน
สอน
1. ๑.ครูใครู
ห้นใักห้เรีนยักนดู
ีดิทัศวีดน์ิทเรืัศ่อน์ง พระพุ
ธเจ้าผจญมาร
( https://goo.gl/
เรียวนดู
เรื่อง ทพระพุ
ทธเจ้ำผจญมำร
(https://
https://goo.gl/TUPKqT)
ักนเขี
เรียยนเขี
ปใจความส
ญลงในสมุ
TUPKqT)
โดยให้นักเรีโดยให้
ยนเขีโดยให้
ยนนสรุ
จำกวี
ดิทัศำน์คัลาคั
ด ดด
goo.gl/TUPKqT)
ักเรีปนยใจควำมส�
นสรุยำคันสรุ
ปญใจควำมส�
ญงในสมุ
ลงในสมุ
2. ๒.ครูแครูบ่แงนับ่กงเรีนักยเรี
นออกเป็
น 5นกลุ๕5่มกลุ
า ๆ กัำน ๆเพื่อกัระดมความคิ
ยนออกเป็
กลุ่ม่มละเท่
กลุ่มละเท่
น เพื่อระดมด
เกีควำมคิ
่ยวกับประโยชน์
อคิดที่ได้จแากการชม
ด เกี่ ย วกัแบละข้
ประโยชน์
ละข้ อ คิ ด ที่ ไ ด้ จ ำกกำรชมวี ดิ ทั ศ น์ เรื่ อ ง
วีพระพุ
ดิ ทั ศ น์ทเรื
พระพุ ท ธเจ้ า ผจญมาร
โดยครู แปจกกระดาษฟลิ
ท ให้ลกะั บ
ธเจ้่ อำง ผจญมำรโดยครู
แจกกระดำษฟลิ
ชำร์ทให้กับนักปเรีชาร์
ยนแต่
ย นผั
ง ควำมคิ
่ ย วกัดบเกีประโยชน์
แ ละข้และข้
อ คิ ดอส�คิำดคัสาคั
ญ จำกพุ
นักลุ
กเรี่ มยเขี
นแต่
ละกลุ
่มเขียนผัดงเกี
ความคิ
่ยวกับประโยชน์
ญจากพุททธธ
ประวัตติ ตอนพระพุ
ิ ตอนพระพุ
ทธเจ้
ำผจญมำร
ประวั
ทธเจ้
าผจญมาร
๓.ครูสุ่มสครูุ่มนันักสเรีกุ่มเรียนันยกนเรี๒2-3
ย-น๓ ๒-๓
2-3
่ม ออกมำน�
ำเสนอหน้
้นเรียนให้นโดยครู
3.ครู
กลุ่ม กลุ
ออกมาน
าเสนอหน้
าชั้นเรียนำชัโดยครู
ักเรียน
ให้่มนอืัก่นเรีๆๆยทีนกลุ
่นที่ไม่ได้แนสดงความคิ
�ำเสนอได้แดสดงควำมคิ
นทีอ่แซัตกต่
ำง หรืขอ้อ
กลุ
่ไม่ได้่มนอืาเสนอได้
เห็นที่แตกต่ดางเห็หรื
กถามหากมี
ซักยถำมหำกมีข้อสงสัย
สงสั
และนั
เรียวนร่
นตรวจสอบควำมถู
กต้องจำกกำรน�
ำเสนอ
4. ๔.ครูแครูละนั
กเรียกนร่
มกัวนมกั
ตรวจสอบความถู
กต้องจากการน
าเสนอหน้
าชั้น
้นเรียปนและสรุ
้ที่ไทด้ธประวั
รับจำกพุ
ทธประวัตทิ ธเจ้ตอนพระพุ
เรีหน้
ยนำชัและสรุ
ความรู้ทปี่ได้ควำมรู
รับจากพุ
ติ ตอนพระพุ
าผจญมาร ทธเจ้ำ
ผจญมำร

จิพระองค์
ตใจของพระองค์
วันนี้ ครูำจเพ็ะให้
นักยเรีรทำงจิ
ยนศึกตษาแนวทางในการชนะมารของ
ทรงเผชิไญด้ ขณะบ�
ญเพี
” กำรปฏิบัติดังกล่ำวท�ำให้
พระพุ
ทธเจ้สา ำมำรถชนะมำร หรื อ จิ ต ใจของพระองค์ ไ ด้ วั น นี้ ค รู จ ะให้
พระองค์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการผจญมาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๖๓

46
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปบทเรียนเกี่ยวกับพุทธประวัติ
โดยใช้ประเด็นคาถามดังต่อไปนี้
๑.๑- เพราะเหตุใดจึงต้องศึกษาและวิเคราะห์พุทธประวัติ
(เพื่อศึกษาแก่นหลักธรรมที่แฝงอยู่ในเรื่องราวพุทธประวัติ หรือคาสอน
ต่าง ๆ)
๑.๒- การศึกษาพุทธประวัติให้บทเรียนอะไรกับนักเรียนบ้าง
(ยกตัวอย่างเช่น จริยวัตร : การประพฤติปฏิบัติตนของผู้นาทางศาสนา
เป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตนเองของศาสนิกชน)
๑.๓- นั ก เรี ย นคจะน�
จำกพุทธประวั
าข้ำอข้คิอดคิดสส�าคัำคัญญจากพุ
ธประวัติ ตตอนกำรผจญมำร
ิ ตอนการผจญมารไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้าง
(เป็นเหตุการณ์ที่ให้ข้อคิดในเรื่องของการเพียรพยายาม พระองค์ทรง
ตั้งปณิธานแน่วแน่ เพื่อต่อสู้ กับเหล่ามารทั้งหลายที่มาขัดขวางการบาเพ็ญเพียร
ของพระองค์ แต่ว่าพระองค์ได้ทรงระลึกถึงความดีที่ทรงบาเพ็ญเพียรมา คือ พระ
บารมี 10 ประการ ทาให้สามารถเอาชนะมารได้ จึงสามารถนาหลักการเพียร
พยายามไปใช้กับการเรียนหนังสือได้)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการผจญมาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๖๔

47
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2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญพุทธประวัติ ตอนการผจญมาร
(การศึกษาประวัติของศาสดา โดยใช้การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนั้น ทา
ให้ได้ข้อคิดที่สาคัญซึ่งสามารถเตือนสติและเป็นหลักในการประพฤติในสังคมได้
อย่างเหมาะสม)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการผจญมาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๖๕

65
48

66

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
การอธิบ ายพุทธประวัติ ตอน - การจดบันทึก
การผจญมาร
- การตอบคาถาม
- การอธิบาย
- การทากิจกรรมกลุ่ม
- การน าเสนอหน้ า ชั้ น
เรียน
ด้านทักษะ/ กระบวนการ
วิเคราะห์ ข้อคิดและแนวทาง - การตอบคาถาม
การปฏิบัติของพระพุทธเจ้า - การวิเคราะห์
- การอภิปราย
- เขียนแผนผังความคิด
เกี่ยวกับประโยชน์และ
ข้อคิดสาคัญจากพุทธ
ประวัติ ตอน
พระพุทธเจ้าผจญมาร
ด้านคุณลักษณะ
เสนอแนะวิ ธี ก ารน าข้ อ คิ ด - การตอบถาม
ส าคัญ จากพุ ทธประวั ติ ตอน - การอธิบาย
การผจญมารไปประยุกต์ใช้ใน - การอภิปราย
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- ตอบคาถาม
- วีดิทัศน์ เรื่อง พระพุทธ- ถูกต้องมากกว่า
เจ้าผจญมาร
ร้อยละ 80

- คาถาม
- วีดิทัศน์ เรื่อง พระพุทธเจ้าผจญมาร
- ใบงานที่ 1 เรื่ อ งพุ ท ธประวัติ ตอนการผจญมาร
- แบบสั ง เกตพฤติ ก รรม
การทางานกลุ่ม

- ตอบคาถามได้
ถูกต้องอย่าง
สมเหตุสมผล
มากกว่าร้อยละ
80
ร้อยละ ๘๐

- คาถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรม

- ตอบคาถามได้
ถูกต้องและมี
เหตุผลนาไปสู่การ
กำรประยุ
ประยุ
กต์ใช้กใต์นใช้ใน
ชีวิตประจาวันผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............

68
68 51

ชื่อ - สกุล............................................ชั้น.............เลขที่............

ใบงานที่ 1

เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการผจญมาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนผังความคิดเกี่ยวกับประโยชน์และข้อคิดสาคัญจากพุทธประวัติ ตอนพระพทุธเจ้ำ
ตอนพระพุ(ลงกระดำษฟลิ
ทธเจ้าผจญมารปชำร์
(ลงกระดาษฟลิ
ปชาร์ท)
ผจญมำร
ท)

ประโยชน์และข้อคิดสาคัญจากพุทธประวัติ
ตอนพระพุทธเจ้าผจญมาร

รายวิชา สังคมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึ
เวลากษาปี
1 ชั่วท
โมงี่ 2

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ส 1.1 ม.2/5 วิเคราะห์
า พุทธ-ประวัติ หรือ ขั้นนา
ครำะห์พพุทุทธ-ประวั
ธประวัสตติ 1.1
ิหหรืรือม.2/5ขั้นวินเคราะห์
1. ภาพพุ
ทธประวั
ติตตอน
1. ภาพพุ
ทธประวั
ิตอน
๑.
ครู
เ
ปิ
ด
ภำพพุ
ท
ธประวั
ต
ต
ิ
อนกำรตรั
ส
รู
ใ
้
ห้
น
ก
ั
เรี
ย
นดู
โดยมี
ป
ระเด็
น
ค�
ำ
ถำม
ดั
ง
นี
้
ประวั ติ ศ าสดาของศาสนาที่ ต นนั บประวั
ถื อ ตามที
่
1. ครู่ ตเปินนัดบภาพพุ
ทธประวั
อนการตรั
รู้ให้นตักิตเรีอนการตรั
ยนดู โดยมี
คาถาม
้ การตรั
ติ ศ าสดาของศาสนาที
ถื อ ตามที
่
1.ติตครู
เปิดภาพพุสทธประวั
สรู้ให้นปักระเด็
เรียนดูนโดยมี
ประเด็ดันงนี
คาถาม
ดังนี้ สการตรั
รู้ สรู้
กาหนด
- นันกเรีภาพนี
ยนเห็น้หเคยเห็
กาหนด
- นักเรียนเห็นเคยเห็
รือไม่นภาพนี
(เคย)้หรือไม่ (เคย) 2. วีด2.ิทัศวีน์ดิทเรืัศน์่องเรื่อง
ส 1.1 ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตน
- นักเรียนเคยเห็นภาพนี้จากสถานที่ใดบ้าง
า ตอนตรัสรู้
ส 1.1 ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติ
ตน
- นักเรียนเคยเห็นภาพนี
้จากสถานที่ใดบ้าง
พระพุทพระพุ
ธเจ้าทธเจ้
ตอนตรั
สรู้
ตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก
(วัด/ โทรทัศน์)
3. กระดาษฟลิปชาร์ท
ตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้ประวั
อคิดติจาก
(วั
ด
/
โทรทั
ศ
น์
)
ส าวก ชาดก/เรื่ อ งเล่ า และศาสนิก ชน
- นักเรียนคิดว่าเป็นภาพพระพุทธประวัติใน 3. กระดาษฟลิ
4. หนังสือเรีปยชาร์
น ท
ประวั ติ ส าวก ชาดก/เรื่อ งเล่ า และศาสนิ
ก ชน ่กาหนด
- นักเรียนคิดว่าเป็ตอนใด
นภาพพระพุทธประวัติใน
ตัวอย่างตามที
4. พระพุ
หนังทสืธศาสนา
อเรียนม.2
(ตอนพระพุ
ท
ธเจ้
า
ตรั
ส
รู
)
้
ตัวอย่างตามที่กาหนด
ตอนใด
พระพุทธศาสนา ม.2
สาระสาคัญ
2. ครู น าเข้า สู่ บ ทเรี ยน (จากเหตุ การณ์ การ ภาระงาน/ชิ้นงาน
(ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้)
การศึก ษาประวั ติ ของศาสดา โดยใช้ ก าร
ผจญมารที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว นักเรียนจะเห็น
- ใบงานที่ 2 เรื่อง พุทธ
สาระสาคัญ
2.
ครู
น
าเข้
า
สู
่
บ
ยน (จากเหตุ
การณ์
ารพ ระองค์
วิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ลนั้ น ท าให้ ไ ด้ ข้ อ คิ ด ที่
ว่ทเรี
า พญามารได้
พ่ า ยแพ้
ไ ป ทกาให้
ภาระงาน/ชิ
งาน สรู้
ประวัต้นิ ตอนการตรั
สามารถบ
าเพ็
ญ
สมาธิ
ต
่
อ
ไปได้
และในที
่
ส
ุ
ด
น
ามาซึ
่
ง
การตรั
ส
รู
้
เมื
่
อ
พระองค์
ต
รั
ส
รู
้
แ
ล้
ว
ส
าคั
ญ
ซึ
่
ง
สามารถเตื
อ
นสติ
แ
ละเป็
น
หลั
ก
ในการ
การศึ
ก
ษาประวั
ต
ิ
ข
องศาสดา
โดยใช้
ก
าร
ผจญมารที
เ
่
รี
ย
นในชั
ว
่
โมงที
แ
่
ล้
ว
นั
ก
เรี
ย
นจะเห็
น
ที่มำ: https://goo.gl/dEm4yL
กำรศึ
ก ษำวิ
เ ครำะห์
กำรศึ
กษำวิ
เครำะห์ปประวั
ระวัตติ ขิของศำสดำ
องศำสดำ
- ใบงานที่ 2 เรื่อง พุทธ
ประพฤติ
ใ
นสั
ง
คมได้
อ
ย่
า
งเหมาะสม
พระองค์
ท
รงเผยแผ่
พ
ระศาสนาของพระองค์
ด
ว
้
ย
ซึ
ง
่
ขั
้
น
ตอนการตรั
ส
รู
้
การสั
ง
่
สอน
การ
า พญามารได้
พ่ า ยแพ้ ไ ป ท าให้ พ ระองค์ ประวัติ ตอนการตรัสรู้
วิ เ คราะห์
า งมี้น้ นเ หตุ
้ น บวทยให้
อย่
หตุอผผย่ลนั
ลนั
จะช่
บไุด้คขคลไดที
ำงมีเเหตุ
จะช่ผวลนั
ยให้
ุคาให้
คลได้
้อคิดดทีที่ ่
๑) นักเรียนเคยเห็นภำพนี
รือไม่ว่น(เคย/ไม่
เคย) กษาได้
เผยแผ่ศ้หาสนาเป็
อย่างไร สามารถศึ
จากบทเรียนต่อไปนี้)
าเพ็
ญ
สมาธิ
ต
่
อ
ไปได้
และในที
่
ส
ุ
ด
น
ามาซึ
่
ง
การตรั
ส
อเนสติ
และเป็
นหลันกหลั
ในการ
ส�สำาคั
คัญญซึซึ่ง่งสามารถเตื
ซึสำมำรถใช้
่งสำมำรถใช้
นสติ
ละเป็
ตืเตืออนสติ
แและเป็
กใน สามารถบ
๒) นักเรียนเคยเห็นภำพนี
้จำกสถำนที่ใดบ้ำง (วัด/ โทรทัรู้ ศเมืน์่อ) พระองค์ตรัสรู้แล้ว
ที่มา: https://goo.gl/dEm4yL
กำรประพฤติ
งคมได้
ย่ำงเหมำะสม
พระองค์๓)ทนัรงเผยแผ่
ด้วยติใซึนตอนใด
่งขั้นตอนการตรั
สรู้ การสั
ประพฤติในสัใงนสั
คมได้
อย่าองเหมาะสม
กเรียนคิพดระศาสนาของพระองค์
ว่ำเป็นภำพพระพุทธประวั
(ตอนพระพุ
ทธเจ้่งำสอน
ตรัสรูการ
้)
เผยแผ่
าสนาเป็
างไร
ากบทเรียนต่่เอรีไปนี
้) ่วโมงที่แล้ว นักเรียน
๒.ศครู
น�ำเข้ำนสูอย่
่บทเรี
ยนสามารถศึ
(จำกเหตุกษาได้
ำรณ์กจำรผจญมำรที
ยนในชั
จะเห็
ำ พญำมำรได้พำ่ ยแพ้ไป ท�ำให้พระองค์สำมำรถบ�ำเพ็ญสมำธิตอ่ ไปได้ และในทีส่ ดุ
ที่มา:นว่https://goo.gl/dEm4yL
น�ำมำซึ่งกำรตรัสรู้ เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงเผยแผ่พระศำสนำของพระองค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการตรัสรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่
างและชาดก
แผนการจั
ดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการตรัสรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวั
ฒนธรรม
รายวิ
า สักงาคมศึ
กษา
หน่วยการเรียนรู
้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก
พุทชธสาวิ
ศาสนิ
กชนตัวอย่างและชาดก

๖๙

๖๙

8
69

69
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ด้านคุณลักษณะ
ย นยกตั ว อย่ าวงแนวทางการน
3. นันักกเรีเรียนสามารถยกตั
อย่างแนวทาง า
ข้อคิดจากพุ
ทธประวั
ติตอนการตรัสรู้ไไปป
ข้การน�
อ คิ ดาจากพุ
ท ธประวั
ติ ตอนการตรั
ประยุกกต์ต์ใใช้ช้ใในชี
นชีววิติตประจ
ประจ�าวัาวันนได้ได้ออย่ย่าางเหมาะสม
งเหมาะสม
ประยุ

ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นักเรียนวิสามารถวิ
เคราะห์ขเคราะห์
้อคิดสาคั
ข้อญคิจากพุ
ดส�าคัทญธ
จากพุตทิ ตอนตรั
ธประวัตสิตรูอนตรั
รู้ได้อย่าสงสมเหตุ
ประวั
้ได้อย่าสงสมเหตุ
มผล สมผล

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนอธิ
บายพุทธประวั
ิ ตอนการ
สามารถอธิ
บายพุทตธประวั
ติ
ตรัสรู้ได้ถูกต้สอรูง้ได้อย่างถูกต้อง
ตอนการตรั

ขอบเขตเนื้อหา
พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตอนการ
ตรัสรู้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ขัด้ว้นยสอน
ซึ่งขั้นตอนการตรัสรู้ การสั่งสอน การเผยแผ่ศาสนาเป็นอย่างไร สามารถศึกษาได้
1. ครูยในต่
ห้นอักไปนี
เรีย้)นดูวีดิทัศน์ เรื่อง พระพุทธเจ้า ตอนตรัสรู้
จากบทเรี
ขั้นสอน
(https://goo.gl/H6SCho)
โดยให้นักเรียนเขียนสรุปใจความสาคัญลงในสมุด
นดูวีดิทนัศน์5 เรืกลุ่อ่มง พระพุ
ทธเจ้าๆา กัตอนตรั
สรู้ (https://goo.gl/
2. ๑.ครูครูแบ่ให้งนันกักเรีเรียยนออกเป็
กลุ่มละเท่
น เพื่อระดมความคิ
ดเกี่ยวกับ
H6SCho)แโดยให้
ยนสรุปใจความส�
ด า ตอนตรัสรู้ โดยครูแจก
ประโยชน์
ละข้อคินดักทีเรี่ไยด้นเขี
จากการชมวี
ดิทัศน์ เรืาคั่อญง ลงในสมุ
พระพุทธเจ้
๒. ครูปแชาร์
บ่งนัทกให้เรีกยับนออกเป็
น ๕5 ลกลุะกลุ
่ม ่มกลุเขี่มยละเท่
ากัน เพืด่อเกีระดมความคิ
ดเกี่ยวกั
กระดาษฟลิ
นักเรียนแต่
นผังความคิ
่ยวกับประโยชน์
และบ
ประโยชน์และข้อคิดที่ได้จากการชมวีดิทัศน์ เรื่อง พระพุทธเจ้าา	ตอนตรัสรู้ โดยครูแจก
ข้อคิดสาคัญจากพุทธประวัติ ตอนตรัสรู้
กระดาษฟลิปชาร์ทให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนผังความคิดเกี่ยวกับประโยชน์และ
3. ครูสุ่มนักเรียน 1-2 กลุ่ม ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยครูให้นักเรียนกลุ่ม
ข้อคิดส�าคัญจากพุทธประวัติ ตอนตรัสรู้
อื่น ๆ ที๓.่ไม่ครู
ได้สนุ่มาเสนอได้
สดงความคิ
ดเห็นทีา่แเสนอหน้
ตกต่าง หรื
นักเรียนแ๑-๒
1-2
กลุ่ม ออกมาน�
าชั้นอซัเรีกยถามหากมี
น โดยครูใขห้้อนสงสั
ักเรียยนกลุ่ม
นักเรีขย้อนแต่
เรียนเล่แนสดงความคิ
เกม “ฉันคืดอเห็พุนททีธศาสนิ
อื่น ๆ4.ที่ไครู
ม่ไใด้ห้นน�าักเสนอได้
่แตกต่กาชนที
ง หรื่ดอีซั”กโดยให้
ถามหากมี
สงสัยละกลุ่ม
แข่ ง กั น๔.ออกมาเขี
คิ ด จากพุ
ท ธประวั
ติ ตอนการตรั
รู้ ไป่ม
ครูให้นักยเรีนแนวทางในการน
ยนเล่นเกม “ฉันคือพุาข้ทอธศาสนิ
กชนที
่ดี” โดยให้
นักเรียนแต่ลสะกลุ
ประยุ
ต์ใช้ในชีวยิตนแนวทางในการน�
ประจาวันได้อย่างไร
ใจของนักเรีสรูย้ น)ไปประยุกต์
แข่งกันกออกมาเขี
าข้อ(คคิาตอบตามความเข้
ดจากพุทธประวัติ าตอนการตรั
5.วิตครูประจ�
และนั
มกัน(ค�สรุาตอบตามความเข้
ปความรู้ที่ได้รับจากพุ
ทธประวั
ิ ตอนตรัสรู้
ใช้ในชี
าวักนเรีได้ยอนร่ย่าวงไร
าใจของนั
กเรียตน)
ขั้นสรุป๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากพุทธประวัติ ตอนตรัสรู้
ขั้นสรุ
1.ป นักเรียนและครูร่วมกัน อภิปรายและสรุปบทเรียนเกี่ยวกับ พุทธประวัติ
๑. สนัรูก้ เรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปบทเรียนเกี่ยวกับพุทธประวัติตอน
ตอนการตรั
การตรัสรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการตรัสรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
รายวิชา สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๗๐
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เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

(เป็นเหตุการณ์สาคัญที่สอนในเรื่องการปฏิบัติตนด้วยวิธีการทางสาย
กลางที่ไม่ตึงและหย่อนจนเกินไป การใช้ปัญญาในการคิดวิเคราะห์หาเหตุและผล
ของสิ่งต่างๆ จนรู้แจ้ง)
2. ครูกระตุ้นความคิดของนักเรียน โดยใช้ประเด็นคาถามดังต่อไปนี้
- การผจญมารและการตรั ส รู้ ข องพระพุ ท ธเจ้ า พระองค์ ท รงมี แ นว
ทางการปฏิบัติอย่างไร และการปฏิบัติดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างไร
ครูผู้สอน)
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครู
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญพุทธประวัติ ตอนการผจญมารและ
ตอนตรัสรู้
(การศึกษาประวัติของศาสดา โดยใช้การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนั้น ทาให้ได้
ให้
ญซึ่งสามารถเตื
หลักในการประพฤติ
นสังคมได้
ข้อไคิด้ดขที้อ่สคิ�ำดคัทีญ่สซึาคั่งสำมำรถเตื
อนสติอแนสติ
ละเป็และเป็
นหลักนในกำรประพฤติ
ในสังใคมได้
อย่ำง
เหมำะสม
อย่
างเหมาะสม)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการตรัสรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

๗๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
การอธิ บ ายพุ ท ธประวั ติ - การจดบันทึก
ตอน การตรัสรู้
- การตอบคาถาม
- การอธิบาย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
การวิเคราะห์ข้อคิดสาคัญ - การตอบคาถาม
จากพุทธประวัติตอนตรัสรู้ - การวิเคราะห์
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมกลุ่ม
- การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
- เขียนแผนผังความคิด
เกี่ยวกับประโยชน์และ
ข้อคิดสาคัญจากพุทธ
ประวัติ ตอนพุทธประวัติ
ตอนตรัสรู้
ด้านคุณลักษณะ
ก า ร ย ก ตั ว อ ย่ า ง แ น ว - การตอบคาถาม
ทางการนาข้อคิดจากพุทธ - การอภิปราย
ประวัติ ตอนการตรัส รู้ไป - กิจกรรม “ฉันคือ
ปประยุ
ร ะ กยุต์กใช้ต์ในชีใ ช้วิตใ น ชี วิ ต พุทธศาสนิกชนที่ดี”
ประจ�าวั
ำวันน
ประจ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
- วีดิทัศน์ เรื่อง
มากกว่าร้อยละ 80
พระพุทธเจ้า ตอนตรัสรู้
- คาถาม
- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
- วีดิทัศน์ เรื่อง
สมเหตุสมผลมากกว่า
พระพุทธเจ้า ตอนตรัสรู้ ร้อยละ 80
- ใบงานที่ 2 เรื่องพุทธประวัติ ตอนการตรัสรู้
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

- คาถาม
- กิจกรรม “ฉันคือ
พุทธศาสนิกชนที่ดี”
- แบบสังเกตพฤติกรรม

- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
และมีเหตุผลนาไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาวันผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ...
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูต้ รวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............
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ชื่อ - สกุล............................................ชั้น.............เลขที่............
ใบงานที่ 2
เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการตรัสรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนผังความคิดเกี่ยวกับประโยชน์และข้อคิดสาคัญจากพุทธประวัติ ตอนกำรตรัสรู้
ตอนการตรัสรู้ ป(ลงกระดาษฟลิ
ปชาร์ท)
(ลงกระดำษฟลิ
ชำร์ท)

ประโยชน์และข้อคิดสาคัญจากพุทธประวัติ
ตอนการตรัสรู้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ส 1.1 ม.2/5 วิ เ คราะห์ พุ ท ธ ขั้นนา
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ โดยมีประเด็นคาถาม
ประวั
ต
ิ
หรื
อ
ประวั
ต
ิ
ศ
าสดาของศาสนา
1.
ครู
ใ
ห้
น
ก
ั
เรี
ย
นดู
ภ
าพพุ
ท
ธประวั
ต
ต
ิ
อนการแสดงปฐมเทศนา
ส 1.1 ม.2/5 วิ เ คราะห์ พุ ท ธ ขั้นนา
1. ภาพพุ ท ธประวั ติ ต อนการแสดง
ที
ต
่
นนั
บ
ถื
อ
ตามที
ก
่
าหนด
ดั
ง
นี
้
๑.1.ครูครูให้ในห้กั นเรีักเรี
ยนดู
ภำพพุ
ทธประวั
ตติ ตอนกำรแสดงปฐมเทศนำ
โดยมี
ประเด็
นค�ำนถำม
ดังนี้ ปฐมเทศนา
ประวัติ หรือประวัติศาสดาของศาสนา
ยนดู
ภาพพุ
ทธประวั
ิตอนการแสดงปฐมเทศนา
โดยมี
ประเด็
คาถาม
ที่ตนนับถือตามที
่กาหนดม.2/6 วิ เ คราะห์
ดังนี้ แ ละ
ส 1.1
- จากภาพนักเรียนเห็
2. วีนดสิิ ท่งัศใดบ้
น์ เรื่อางง พุทธประวัติ ตอน
ส 1.1 ม.2/6 วิ เ คราะห์ แ ละ
- จากภาพนักเรียนเห็นสิ่งใดบ้าง
พุทธศาสนา
ประพฤติ
ต
นตามแบบอย่
า
งการด
าเนิ
น
(พระพุทธเจ้า,การเผยแผ่
คนฟังเทศน์
5 คน, กงล้อ, กวาง)
ประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนิน
(พระพุทธเจ้า, คนฟังเทศน์ 5 คน, กงล้อ, กวาง)
3. สีเมจิก
วิ ต และข้
อ คิ ด จากประวั
ติ ส าวก
- นัพกุทธประวั
เรียนคิติ ดว่าภาพนี
้เป็นเหตุกปารณ์
ชี วิ ต ชีและข้
อ คิ ด จากประวั
ติ ส าวก
- นักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นเหตุการณ์
4. กระดาษฟลิ
ชาร์ท พุทธประวัติ
ชาดก/เรื
่องเล่าและศาสนิ
ชน ตัวอย่าง กชน ตัวอย่าง
ตอนใด
ชาดก/เรื
่องเล่ากและศาสนิ
ตอนใด
ตามที่กาหนด
(ตอนการแสดงปฐมเทศนา)
ภาระงาน/ ชิ้นงาน
ตามที่กาหนด
(ตอนการแสดงปฐมเทศนา)
2. ครูนาเข้าสู่บทเรียน จากเหตุการณ์
พระพุทธเจ้า
- ใบงานที่ 3 เรื่อง พุทธศาสนานาพา
สาระสาคัญ
ก
ษาได้
จ
าก
ตรัสรู้ ต่อมาพระองค์ทรงเผยแผ่พุทธศาสนาของพระองค์ด้วย ซึ่งสามารถศึ
2. ครูนาเข้าสู่บชีทเรี
วิต ยน จากเหตุการณ์พระพุทธเจ้า
การศึ
กษาประวั
ิของศาสดา
ำ มาพระองค์
: https://goo.gl/KuL6dY
กำรศึ
กาคั
ษำวิ
ป ระวัโดย
ติ บทเรียนต่อไปนี้ ตรัสรู้ทีต่่มอ
สาระส
ญตเ ครำะห์
ทรงเผยแผ่พุทธศาสนาของพระองค์ด้วย ซึ่งสามารถศึกษาได้จาก
า : ใhttps://goo.gl/KuL6dY
๑.ที่มครู
ห้นกั เรียนดูภำพพุทธประวัตติ อนกำรแสดงปฐมเทศนำ โดยมีประเด็นค�ำถำม ดังนี้
ใช้การวิเคราะห์
เหตุ้นผได้
ลนัข้น้อคิทดา
ของศำสดำ
ท�ำอให้ย่าบงมี
ุคคลนั
การศึ
ิขนองศาสดา
โดย บทเรี
ยนต่
ไปนี
้ ทธเจ้ำ, คนฟังเทศน์ ๕5 คน, กงล้อ, กวำง)
ขั้นสอน- จำกภำพนั
กเรียนเห็
นสิ่งอใดบ้
ำง (พระพุ
ที่สาคัญกซึ่งษาประวั
อตนสติ
ทีให้่ส�ำได้คัขญ้อซึคิ่งดสำมำรถใช้
เสามารถเตื
ตือนสติและเป็
1. -ครู
เรื่อกงำรณ์
พุทพธประวั
ติ ตอนการเผยแผ่
พุทธศาสนา
ว่ำภำพนี
ทุ ธประวั
ตติ อนใด (ตอนกำรแสดงปฐมเทศนำ)
ทีด่มิทเ้ าัศป็น์น: เหตุ
https://goo.gl/KuL6dY
หลั
กในกำรประพฤติ
ในสังคมได้
ย่งคม
ำงเหตุผ ลนั
และเป็
กในการประพฤติ
ใช้นกหลัารวิ
เคราะห์
อย่ในสัาองมี
้นนัใกห้ทเรีนยาักนคิเรียดนชมวี
๒. ครูน�ำเข้ำสู่บทเรี
ยสอน
น จำกเหตุกำรณ์พระพุทธเจ้ำตรัสรู้ ต่อมำพระองค์ทรงเผยแผ่
(https://goo.gl/eDttUj)
เหมำะสม
ได้อย่างเหมาะสม
ขั
น
้
ให้ได้ข้อคิดที่สาคัญซึ่งสามารถเตื
พุทธศำสนำของพระองค์
ด้วย ซึ่งสำมำรถศึ
กษำได้
ำกบทเรีนยนต่
โดยให้
นอักเรีนสติ
ยนเขียนสรุปใจความส
าคัญลงในสมุ
ด จในประเด็
ดังต่ออไปนี
ไปนี้ ้
1. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่พุทธศาสนา
และเป็นหลักในการประพฤติในสังคม
(https://goo.gl/eDttUj)
ได้อย่างเหมาะสม
โดยให้นักเรียนเขียนสรุปใจความสาคัญลงในสมุด ในประเด็นดังต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่ศาสนา
หน่วยการเรี
ศาสนิกชนตัวอย่ยานรู
งและชาดก
ตัวชีย้วนรูัด ้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกิกจา กรรมการเรี
้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่ศาสนา
๗๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่ศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อรายวิ
ง พุทชธประวั
ติ ตอนการเผยแผ่
ศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
า สังคมศึ
กษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
- เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นจากพุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
- ความสาคัญของเหตุการณ์พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ขั้นสอน -- ข้เหตุ
สาคัาญงในเหตุ
ที่เกิดขึก้นารณ์
จากพุ
ธประวัตติ ิ ตอนการเผยแผ่
ตอนการเผยแผ่พพระพุ
ระพุททธศาสนา
ธศาสนา
อคิกดารณ์
แบบอย่
พุททธประวั
ขอบเขตเนื้อหา
ครูความส
นชมวี
ดกิ ทารณ์
เรื
่ อ่มงกลุพุ่มทตละเท่
พุ ท ธศำสนำ
ุทธประวั
ิ ธประวั
ตอนการเผยแผ่
ระพุทธศาสนา
พุ ท ธประวั ติ ข องพระพุ ท ธเจ้ า
แใบ่ห้งนนัั กาคั
กเรีเรีญยยของเหตุ
นออกเป็
นั ศ น์5พกลุ
าๆตกัิ นตอนกำรเผยแผ่
ครูแพจกกระดาษฟลิ
ปชาร์ท
2.๑. -ครู
(https://goo.gl/eDttUj)
โดยให้
น
ั
ก
เรี
ย
นเขี
ย
นสรุ
ป
ใจควำมส�
ำ
คั
ญ
ลงในสมุ
ด
ในประเด็
น
ขอบเขตเนื
้อหาศาสนา
- กข้อ3คิดด้แบบอย่
างในเหตุ
กนเขี
ารณ์ยพนเส้
ุทธประวั
ติ ตอนการเผยแผ่
พารณ์
ระพุพทระพุ
ธศาสนา
ตอนการเผยแผ่
และสี
เ
มจิ
า
ม
และให้
น
ั
ก
เรี
ย
น
เวลาเรี
ย
งล
าดั
บ
เหตุ
ก
ท
ธประวั
ต
ิ
ดังต่อไปนี้
พุ ท ธประวั ติ ข องพระพุ ท ธเจ้ า ตอนการผจญมาร
2. ๑.
ครูแเหตุ
บ่งกนัำรณ์
กตอนตรั
เรียสนออกเป็
กลุ่ม ทกลุ
่มละเท่
ๆ กัน ครูแจกกระดาษฟลิ
ปชาร์ท
พธประวั
ระพุ
ทตธศาสนา
�ำคัสญรูที้แ่เละการเผยแผ่
กินดขึ5้นจำกพุ
ิ าตอนกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ
ตอนการเผยแผ่
ศาสนา
และสี3.เมจิครู
นักเรี่มกยนำรณ์
นเขี
นาเวลาเรี
าดับเหตุ
ารณ์
ระพุ
๒.กใควำมส�
ญของเหตุ
พยุทนเส้
ธประวั
ระพุพทมธศำสนำ
จุดประสงค์การเรี
ยนรู้
ห้3นด้ักาเรีมำยคัและให้
นแต่
ละกลุ
าเสนอหน้
ชั้นตเรีิ ตอนกำรเผยแผ่
ยยนงลโดยครู
อธิ บกพายเสริ
เพิ่มทเติธประวั
มความติ
ตอนการผจญมาร
ตอนตรั
รูอื้แ่นละการเผยแผ่
พธประวั
ระพุทตธศาสนา
๓. ข้อนคิักดเรีแบบอย่
ิแตอนกำรเผยแผ่
ธศำสนำ
เข้
าใจและให้
ยนกลุำส่ มงในเหตุ
ๆ ทีก่ไำรณ์
ม่ได้พนุทาเสนอได้
สดงความคิดเห็พระพุ
นที่แทตกต่
าง หรือ
ด้านความรู้
๒.
ครู
แ
บ่
ง
นั
ก
เรี
ย
นออกเป็
น
5
กลุ
ม
่
กลุ
ม
่
ละเท่
ำ
ๆ
กั
น
ครู
แ
จกกระดำษฟลิ
ป
ชำร์
ทและ
จุดประสงค์
ยนรูบ้ ายพุบทำยพุ
3. ครูให้ขน้อักสงสั
เรียยนแต่ละกลุ่มนาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยครูอธิ บายเสริมเพิ่มเติมความ
ธประวั
1. นันักกเรีกเรียารเรี
ยนสำมำรถอธิ
นอธิ
๑.
ทธ ติ ซักถามหากมี
สีเข้เมจิ
ก ๓ ด้ำม และให้
นักเรี่ มยอืนเขี
ยทีนเส้
ยงล�ำดัแบสดงความคิ
เหตุกำรณ์พดระพุ
ตาิ ง หรือ
ด้านความรู
้ พ ระพุ
าใจและให้
นกลุ
่ไม่ไนปด้เวลำเรี
นาเสนอได้
เห็ นททีธประวั
่แิ ตกต่
ประวั
ติตอนกำรเผยแผ่
พระพุ
ทธศำสนำ ตอนกำรผจญมำร
ตอนการเผยแผ่
ท ธศาสนาได้
4. ครูให้นนักักเรีเรีตอนตรั
ยยนร่
วมกัสรูน้แ่นวิละกำรเผยแผ่
เๆคราะห์
ระโยชน์
แ
ละข้
อ
คิ
ด
จากพุ
ท
ธประวั
ต
ตอนการเผย
พระพุทธศำสนำ
บ
ายพุ
ท
ธประวั
ต
ิ
1.
นั
ก
เรี
ย
นอธิ
ซั
ก
ถามหากมี
ข
อ
้
สงสั
ย
ได้
อ
ย่
ำ
งถู
ก
ต้
อ
ง
แผ่พุท๓.ธศาสนา
ใบงานที
เรื่อง พุทธศาสนาน
วิต อ ธิ บำยเสริ ม เพิ่ ม เติ ม
ถูกต้อง
ครู ใ ห้ นและท
ั กเรี ยานแต่
ล ะกลุ่ ่3ม นำเสนอหน้
ำชั้ นเรี ยาพาชี
น โดยครู
ตอนการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาได้ ควำมเข้
4. ำครู
ใแห้ละนั
นักเรีกนยเรีักนร่เรียวยนร่
มกั
วิ่มเอืคราะห์
ป่ไม่ระโยชน์
อแคิสดงควำมคิ
ดจากพุ
ทธประวั
วนมกั
น่นสรุๆปทีความรู
ี่ไแด้ละข้
รับ จากพุ
ท ธประวั
5.
ครู
ใจและให้
นกลุ
ได้น้ ท�ำเสนอได้
ดตเห็ิ นตอนการเผยแผ่
ทีติ่แตอนการเผย
ตกต่ำง หรือ
ถูด้กานทั
ต้องกษะและกระบวนการ
ุททธศาสนา
ซัแผ่กพถำมหำกมี
ข้อและท
สงสัยา ใบงานที่ 3 เรื่อง พุทธศาสนานาพาชีวิต
พระพุ
ธศาสนา
นกั เรีกยเรีนร่ยวนร่
มกัวนมกั
วิเครำะห์
ระโยชน์้ ทแี่ไละข้
คิดจำกพุ
ทธประวั
ิ ตอนกำรเผยแผ่
5.๔. ครูใแห้ละนั
น สรุปปความรู
ด้ รับอจากพุ
ท ธประวั
ติ ตตอนการเผยแผ่
2. นักเรียนสำมำรถวิ
นวิเคราะห์เขครำะห์
้อคิดสาคัญ
๒.
พุทธศำสนำ
และท�ำใบงำนที่ 3 เรื่อง พุทธศำสนำนำพำชีวิต
้นสรุ๕.ทปธศาสนา
ตอนการเผยแผ่
ข้ด้จากพุ
อานทั
คิดส�กทำษะและกระบวนการ
คัธประวั
ญจำกพุตทิ ธประวั
ติตอนกำร ขัพระพุ
ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ วมกั นสรุ ปควำมรู ้ ที่ ไ ด้ รั บจำกพุ ท ธประวั ติ ตอนกำรเผยแผ่
2.
นั
ก
เรี
ย
นวิ
เ
คราะห์
ข
้
อ
คิ
ด
ส
าคั
ญ
เผยแผ่
พ
ระพุ
ท
ธศำสนำได้
อ
ย่
ำ
งสมเหตุ
นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปบทเรียนเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตอนการ
พระพุทธศาสนาได้อย่างสมเหตุสมผล พระพุ1.ทธศำสนำ
จากพุ ท ธประวั ติ ตอนการเผยแผ่ ขัเผยแผ่
ขั้น้นสรุ
สมผล
สรุปปพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาได้อย่างสมเหตุสมผล
1.๑. นันักกเรีเรียยนและครู
ปรายและสรุ
ปบทเรี
ยนเกี
่ยวกั่ยวกั
บพุบทพุธประวั
ติ ตอนการ
นและครูร่วรมกั
่วมกันอภิ
นอภิ
ปรำยและสรุ
ปบทเรี
ยนเกี
ทธประวั
ติ ตอน
กำรเผยแผ่
พระพุ
ทธศำสนำ โดยใช้แนวค�ำถำมดังนี้
เผยแผ่พระพุ
ทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๗๖

๗๖
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ด้านคุณลักษณะ
(พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่ พ ระพุ ทธศาสนา พระองค์ ท รงเลื อกแสดงปฐม
๓. นันักกเรีเรี
ยนสำมำรถยกตั
ง เทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ หลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จออกสั่งสอนเผยแผ่พุทธศาสนาเป็น
3.
ย นยกตั ว อย่วาอย่ง ำแนว
แนวทำงกำรน�
คิดจำกพุ
ทธประวั
ติ เวลา 45 ปี)
ทางการน
าข้อคิำข้ดอจากพุ
ทธประวั
ติ ตอน
กตอนกำรตรั
า ร เ ผ ย แสผ่รู้ไพปประยุ
ร ะ พุ ทกต์ธใศช้ใานชี
ส นวิตา ไ ป
2. ครูกระตุ้นความคิดของนักเรียน โดยใช้ประเด็นคาถามดังต่อไปนี้
ประยุ
ก
ต์
ใ
ช้
ใ
นชี
ว
ิ
ต
ประจ
าวั
น
ได้
อ
ย่
า
ง
ประจ�ำวันได้อย่ำงเหมำะสม
- การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงมีแนวทางการ
เหมาะสม
ปฏิบัติอย่างไร และการปฏิบัติดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญพุทธประวัติ ตอนการผจญมาร ตอนตรัสรู้
และตอนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
(การศึกษาประวัติของศาสดา โดยใช้การวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผลนั้น ทาให้ได้
ข้อคิดที่สาคัญซึ่งสามารถเตือนสติและเป็นหลักในการประพฤติในสังคมได้อย่างเหมาะสม)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่ศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๗๗
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78

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
การอธิ บ ายพุ ท ธประวั ติ - การจดบันทึก
ตอนการเผยแผ่พระพุทธ- - การตอบคาถาม
ศาสนา
- การอธิบาย
- การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง

ด้านทักษะ/ กระบวนการ
การ วิ เ คราะห์ ข้ อคิด สาคั ญ - การตอบคาถาม
จากพุทธประวัติ ตอนการ - การวิเคราะห์
กำรเผยแผ่
พระพุ
ทธศำสนำ - การอภิปราย
เผยแผ่พระพุ
ทธศาสนา
- การทากิจกรรมกลุ่ม
- การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
- เขียนเส้นเวลาเรียงลาดับ
เหตุการณ์พระพุทธประวัติ

ด้านคุณลักษณะ
ก า ร ย ก ตั ว อ ย่ า ง แ น ว - การตอบคาถาม
ทางการนาข้อคิดจากพุทธ - การอภิปราย
ประวั ติ ตอนการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาไปประประยุ
ใช้ใวนชี
วติ ประจ�
ยุกต์ใกช้ต์ในชี
ิตประจ
าวันำวัน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- วีดิทัศน์ เรื่องพุทธ
ประวัติ ตอนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
- แบบสังเกตพฤติกรรม

- ตอบคาถามได้
ถูกต้องมากกว่าร้อย
80 ๘๐
ร้ละอยละ
-พฤติกรรมการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชั้น
เรียน ผ่านเกณฑ์ร้อย
ร้อยละ
ละ
80 ๘๐

- ตอบคาถามได้
- คาถาม
ถูกต้องสมเหตุสมผล
- วีดิทัศน์ เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่ มากกว่าร้อยละ 80
พุทธศาสนา
- ใบงำนที
กระดาษฟลิ
่ ๓ เรืปชาร์
่อง ท
พระพุ
ำพำ
และสีเทมจิธศำสนำน�
ก
ชี- วใบงานที
ิต ่ 3 เรื่อง
-พุแบบสั
งเกตพฤติ
ทธศาสนาน
าพาชีกรรม
วิต
กำรท�
ำงำนกลุ
่ม กรรม
- แบบสั
งเกตพฤติ
การทางานกลุ่ม
- คาถาม
- ใบงานที่ 3 เรื่อง
พุทธศาสนานาพาชีวิต

- ตอบคาถามได้
ถูกต้องผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80

61
78

79
62
79

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ..................................................
ลงชื่อ ......................................ผูต้ รวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............

80
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ชื่อ - สกุล............................................ชั้น.............เลขที่............

ใบงานที่ 3

เรื่อง พุทธศาสนานาพาชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ถำมต่ออไปนี
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบค�
นตอบคำาถามต่
ไปนี้ ้
1. พระพุ
การเผยแผ่
พระพุ
ทธศาสนาของพระพุพทระพุ
ธองค์
มีประโยชน์ำตงไร
่อพุทธศาสนิกชนอย่างไร
ทธองค์
มีแนวทำงในกำรเผยแผ่
ทธศำสนำอย่

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

2. บอกประโยชน์และข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่พุทธศาสนา

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. นักเรียนสามารถนาประโยชน์และข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่พุทธศาสนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 1.1 ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตน ขัน้ นา
ตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน มีแนวคาถามดังนี้
ตัวอย่างตามที่กาหนด
1.1 นักเรียนมีบุคคลทีใดเป็
่เป็นนแบบอย่
แบบอย่าำงในการด
งในกำรด�าเนิ
ำเนินนชีชีววิติตหรือไม่ (มี)
1.2 บุ ค คลที่ เ ป็ น แบบอย่ า งในการด าเนิ น ชี วิ ต ของนั ก เรี ย นคื อ ใคร
สาระสาคัญ
(พระบาทสมเด็
(พระบำทสมเด็จจพระ-ปรมิ
พระ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/ พระมหาวุฒิชั ย วชิรเมธี/
การศึก ษาประวัติ ของสาวก หรื อบุ คคล พ่อแม่/ ครูอาจารย์)
ส าคั ญ ของศาสนา ท าให้ ไ ด้ แ นวทางการ
1.3
คลนั้น่เป็เป็นแบบอย่
นแบบอย่ำงนั
าง้นหรืเป็อนแรงบั
(การด
๑.๓ บุคคลที
แรงบันนดาลใจในเรื
ดำลใจให้น่อักงอะไร
เรียนในเรื
่อง าเนิน
ำเนินยชีง วการใช้
ิตอย่ำงพอเพี
ยง กำรใช้
กธรรมน�
กตัญญูรู้คุณยร ใฝ่หา
ประพฤติที่เหมาะสม ส่งผลให้สังคมสงบสุข
ชีอะไร
วิตอย่(กำรด�
างพอเพี
หลักธรรมน
าชีวหิตลักตั
ญญูรู้คำชีุณวิตความพากเพี
ควำมพำกเพี
ยร ใฝ่หำควำมำรู้อยู่เสมอ)
ความรู
้อยู่เสมอ)
ขอบเขตเนื้อหา
1.4 นักเรียนคิดว่าในสมัยพุทธกาลมีบุคคลที่ควรนามาเป็นเป็นแบบอย่าง
ในการดาเนินชีวิตวิถีพุทธหรือไม่ (มี)
พุทธสาวก
ประวั
ติพุทธสำวก (พระสำรีบุตรและ
- องค์ที่ 1ลพระสารี
1.5 บุคคลที่เป็นแบบอย่างในสมัยพุทธกาลนั้นเรียกว่าอะไร (พุทธสาวก
พระโมคคั
ำนะ) บุตร
พุทธสาวิกา)
- องค์ที่ 2 พระโมคคัลลานะ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 4 “ก้าวตามพุทธ
สาวก”

ม.2

2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา

1. วีดิทัศน์ เรื่อง ประวัติพระสารี
ร และพระโมคคั
บุบุตตรและพระโมคคั
ลำนะลลานะ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง พระสารี
รและพระโมคคั
ประวัติพบุทุตธสาวก
(พระสารีลบลานะ
ุตรและพระโมคคัลานะ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๘๑

64
81

ด้านคุณลักษณะ
3.
๓. นักเรียนยกตัวอย่าำงประโยชน์จากการ
ำก
่ได้จำกแนวทำงกำรปฏิ
ัติของ
นกำรน�
าข้อำคิข้ดอทีคิ่ไดด้ทีจากแนวทางการปฏิ
บัติขบองพระ
พระสำรี
ลำนะไปประยุ
กต์
สารี
บุ ตบรุตรและพระโมคคั
และพระ โลมคคั
ล ลานะไป
ใช้ได้อกย่ต์ำใงเหมำะสม
ประยุ
ช้ได้อย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนอธิบายประวัติและการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระสารีบุตรและพระ
พระโมคคั
ลลำนะได้
โมคคั
ลลานะได้
ถูกต้อถงูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นั ก เรี ย นวิ เ คราะห์ คุ ณ ธรรมที่ เ ป็ น
แบบอย่างของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลา
นะที่มีต่อพระพุทธศำสนำได้
ถูกต้อง
ธสมเหตุ
สมผล
ศาสนาได้
ถูกต้องสมเหตุสมผล
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง ประวัติพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
และจับใจความสาคัญของวีดิทัศน์
2. หลังจากชมวีดิทัศน์จบแล้วครูให้นักเรียนทากิจกรรม “คุณสมบัติของใคร
กัน” โดยให้นักเรียนร่วมกันบอกความแตกต่างของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลา
นะโดยใช้เวลาในการค้นหาคาตอบ 5 นาที ดังต่อไปนี้
2.1 พระสารีบุตร
(พระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า)
(พุท ธสาวกองค์ ที่ 1 ได้รับ การยกย่องจากพระพุท ธเจ้ าว่ าเป็ น ผู้ มี
ปัญญาเป็นเลิศ เป็นผู้รู้จักคิด ใฝ่เรียนรู้ และเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรประกำศ
พระพุ
และเป็ทนธศำสนำ)
กาลังสาคัญในการประกาศพระพุทธศาสนา)
2.2 พระโมคคัลลานะ
(พระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า)

2. ครู ใ ช้ ค าตอบข้ า งต้ น เชื่ อ มโยงเข้ า สู่ บ ทเรี ย น โดยให้ นั ก เรี ย นเห็ น ถึ ง
ความสาคัญของพุทธสาวกและพุทธสาวิกา เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
กำรสื
ต่อกหลั
กธรรมค�
ำสอนของพระพุ
สืบต่อบหลั
ธรรมค
าสอนของพระพุ
ทธเจ้ทาธเจ้เป็ำนเป็
ต้นนต้น

ประวัติพบุทุตธสาวก
(พระสารีลบลานะ
ุตรและพระโมคคัลานะ)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง พระสารี
รและพระโมคคั
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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(พุทธสาวกองค์ที่ 2 ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีฤทธิ์
นเลิศและเป็
งสในกำรประกทศพระพุ
าคัญในการ
เป็นเลิเป็ศและเป็
นก�ำลันงส�กำาลัคัญ
ทธศำสนำอีกท่ำนหนึ่งเคียงคู่กับ
พระสำรีบุตทร)ธศาสนาอีกท่านหนึ่งเคียงคู่กับพระสารีบุตร)
ประกาศพุ
3. ครูตั้งคาถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติ
พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ “นักเรียนคิดว่าการศึกษาประวัติพระสารีบุตร
มโยงไปสู
่กำรท�ำ่ การท า
และพระโมคคั ล ลานะมีประโยชน์ ห รือไม่ ” ครู
(มีอ) ธิครูบำยเชื
อ ธิบ่อายเชื
่องโยงไปสู
กิจกรรมต่อไป
4. ครูแจกใบงานที่ 4 “ก้าวตามพุทธสาวก” ให้นักเรียนศึกษาประวัติของ
พุทธสาวกและพุทธสาวิกาโดยละเอียดในหนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2 แล้ว
ตอบคาถามลงในใบงานที่ 4 “ก้าวตามพุทธสาวก”
5. ครูสุ่ มนักเรียน 3 คน โดยให้ นักเรียนยกตัว อย่า งข้อคิดที่ได้จากศึกษา
ประวัติของพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ โดยตอบคาถาม ดังต่อไปนี้
5.1 ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติของพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ
5.2 นาแนวทางการปฏิบัติของพระสารีบุตรและพระโมคคัล ลานะไป
ประยุกต์ปฏิบัติในการดาเนินชีวิตของตนเองได้อย่างไร
5.3 ยกตัวอย่างประโยชน์จากการนาข้อคิดที่ได้จากแนวทางการปฏิบัติ
ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง พระสารี
รและพระโมคคั
ประวัติพบุทุตธสาวก
(พระสารีลบลานะ
ุตรและพระโมคคัลานะ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรีย นเกี่ยวกับพระสารีบุตรและ
พระโมคคัลลานะ
(พุทธสาวก หมายถึง ผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าและหลักธรรมคาสอนของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเพศชาย ได้แก่ ภิกษุและอุบาสก จัดอยู่ใน “พุทธบริษัท 4”
(ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา)
พุทธสาวกองค์ที่ 1 พระสารีบุตรก็ ได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้
เป็น “พระอัครสาวกเบื้องขวา” ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ เป็น
กาลังสาคัญในการประกาศพระพุทธศาสนา
พุทธสาวกองค์ที่ 2 พระโมคคัลลานะ ได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้า
ให้เป็น “พระอัครสาวกเบื้องซ้าย” เป็นผู้มีฤทธิ์เป็นเลิศและเป็นกาลังสาคัญในการ
ประกาศพุทธศาสนาอีกท่านหนึ่งเคียงคู่กับพระสารีบุตร
และครูใช้ประเด็นคาถามดังต่อไปนี้
1.1 พุทธสาวกและพุทธสาวิกามีศรัทธา หรือปฏิบัติตนตามแนวทางของ
ศาสนานั้นมีประโยชน์อย่างไร

5.4 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบคาตอบและสรุปกิจกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง พระสารี
รและพระโมคคั
ประวัติพบุทุตธสาวก
(พระสารีลบลานะ
ุตรและพระโมคคัลานะ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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(เป็ น การเผยแผ่ พระพุ ท ธศาสนา เสริ ม รากฐานความมั่ น คงของ
พระพุทธศาสนาให้
่งขึ้น สืบมทอดหลั
าสอนของพระพุ
ทธเจ้าให้ดารง
พระพุมั่ทนคงยิ
ธศำสนำให้
ั่นคงยิ่งขึก้นธรรมค
สืบทอดหลั
กธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้ำให้ด�ำรงอยู่)
อยู่)
1.2 ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเรื่องราวของพระสารีบุตรและพระโมคคัล
ลานะ สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างไร
(ข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติตนจากเรื่องราวของผู้ที่ศรัทธายึดมั่น
ในศาสนาเป็นแนวทางที
่ดีในการด
าเนินชี่ดวีในกำรด�
ิต หรือพัำเนิ
ฒนนาตนของผู
ในศำสนำเป็
นแนวทำงที
ชีวิต หรือพั้อฒื่น)นำตนของผู้อื่น)
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญ เรื่อง พระสารีบุตรและพระโมคคัล
ลานะ
(การศึกษาประวัติของสาวก หรือบุคคลสาคัญของศาสนา ทาให้ได้แนว
ทางการประพฤติที่เหมาะสม ส่งผลให้สังคมสงบสุข)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง พระสารี
รและพระโมคคั
ประวัติพบุทุตธสาวก
(พระสารีลบลานะ
ุตรและพระโมคคัลานะ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การอธิ บ ายประวั ติ แ ละการ
กำรปฏิ
ิตนตำมหลัก ธรรมของ
กธรรม
ปฏิ บั ติบตัตนตามหลั
พระสารีบุตรและ
ของพระสำรี
บุตรและ
ลานะ ถูกต้อง
พระโมคคัลลำนะได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- อธิบาย
- การอภิปราย
- การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง

- คาถาม
- วีดิทัศน์ เรื่อง ประวัติ
พระสารีบุตรและพระ
พระโมคคั
ลลำนะ
โมคคัลลานะ
- กิจกรรม “คุณสมบัติ
ใครกัน”
- แบบสังเกตพฤติกรรม

- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ 80
-พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80

ด้านทักษะ/กระบวนการ
การวิเเคราะห์
กำรวิ
ครำะห์คคุณุณธรรมที
ธรรมที่เป็่เป็นนแบบ- - การตอบคาถาม
อย่ า งของพระสารี
บุ ต รและพระ
แบบอย่
ำงของพระสำรี
บุตรและ - การวิเคราะห์
โมคคั ล ลานะที่ มี ต่ อ พระพุ ท ธ - - การอภิปราย
พระโมคคั
ลลำนะที่มีต่อ
ศาสนา
พระพุทธศำสนำ

ด้านคุณลักษณะ
การยกตัว อย่า งประโยชน์ จาก
การน าข้ อ คิ ด ที่ ไ ด้ จ ากแนว
ทางการปฏิบัติของพระสารีบุตร
แ ล ะ พ ร ะ โ ม ค คั ล ล า น ะ ไ ป
ประยุกต์ใช้

- การตอบคาถาม
- การวิเคราะห์
- การอภิปราย
- การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง

- คาถาม
- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
- วีดิทัศน์ เรื่อง ประวัติ สมเหตุสมผลมากกว่า
พระสารีบุตรและพระ ร้อยละ 80
พระโมคคั
ลลำนะ
โมคคั
ลลานะ
- ใบงานที่ 4 “ก้าวตาม
พุทธสาวก”
- หนังสือเรียน
พระพุทธศาสนา ม.2
- คาถาม
- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
- ใบงานที่ 4 “ก้าวตาม สมเหตุสมผลมากกว่า
พุทธสาวก”
ร้อยละ 80
- หนังสือเรียน
พระพุทธศาสนา ม.2
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ..................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............

88

ชื่อ - สกุล............................................ชั้น.............เลขที่............

ใบงานที่ 4

เรื่อง “ก้าวตามพุทธสาวก”

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตอนที่ 1
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
พุทธสาวก
พระสารีบุตร

พระโมคคัลลานะ

คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง

การนามาใช้ในชีวิตประจาวัน

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

..................................................................
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ตอนที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างการนาข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันเป็นผังความคิด

ยกตัวอย่
างการน
่ได้จากการศึ
การน�
าข้อคิาข้
ดทีอ่ไคิด้ดจทีากการศึ
กษา กษา
ประวัติพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไป
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจาวัน
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ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 1.1 ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตน ขัน้ นา
ตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก
1. ครูนาเข้าสู่บทเรียน โดยใช้ประเด็นคาถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ประวัติสาวก ชาดก/ เรื่องเล่ าและศาสนิกชน หาคาตอบ ดังนี้
วำมส�าคั
ำคัญอย่
หรืาองไร
ไม่อย่ำงไร
ตัวอย่างตามที่กาหนด
1.1 นักเรียนคิดว่าบ้ศำสนสถำนมี
านและวัดมีความส
(มีควำมส�
คัญนในฐำนะของกำรเป็
นสถำนทีส่่ใวนกำรประกอบพิ
ธีกรรม)
(บ้าำนเป็
ที่พักอาศัยของฆราวาส
นวัดเป็น ที่ พักของภิ
กษุ
สงฆ์) ๑.๒ นักเรียนและผู้ปกครองสำมำรถร่วมพัฒนำศำสนสถำนในชุมชน
สาระสาคัญ
การศึ ก ษาประวั ติ ข องสาวก หรืหรืออบุบุคคล
ค คล
1.2
ยนไม่มีบ้านสาหรับพักอาศัยจะเป็นอย่างไร
ได้หรืหากนั
อไม่อกย่เรีำงไร
(ได้ โดยกำรบริ
พย์เพื่อาบาก
บูรณะปฏิ
สังขรณ์
อกำรไปร่วมตว์ร้าย
ส าคั ญ ของศาสนา ท าให้ ไ ด้ แ นวทางการ
(ดารงชีวิตจด้ำคทรั
ว ยความล
อาจได้
รับ อัหนรืตรายจากสั
กิจกรรมทำงศำสนำในศำสนสถำน)
ต้องตากแดดและเปี
ยกฝน)
ประพฤติที่เหมาะสม ส่งผลให้สังคมสงบสุข
1.3 ถ้าไม่มีวัดสาหรับพระสงฆ์จาพรรษาจะเป็นอย่างไร
(ท่ า นจะไม่ มี ที่ พั ก ส าหรั บ จ าพรรษา ไม่ มี ที่ ศึ ก ษาธรรม
ขอบเขตเนื้อหา
ประวั
ำวพุวอย่
ทธตั
พุทธศาสนิกชนไม่มีที่สาหรับประกอบศาสนพิธี)
ชาวพุตทิชธตั
างวอย่ำง
1.4 นักเรียนและผู้ปกครองสามารถร่วมพัฒนาวัดได้หรือไม่ อย่างไร
- พระเจ้าพิมพิสาร
(ได้ โดยการบริจาคทรัพย์เพื่อบูรณะปฏิสังขรวัดซึ่งเป็นที่พักของ
- นางขุชชุตตรา
พระสงฆ์ )

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ประวัติพระเจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

ภาระงาน/ ชิ้นงาน
- ป้ายนิเทศ หรือโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
- วีดิทัศน์ เรื่อง ประวัติ
พระเจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตรา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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จุดประสงค์การเรียนรู้
2. ครูใช้คาตอบข้างต้นเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยชี้ให้นักเรียนเห็นถึง
ด้านความรู้
ความสาคัญของศาสนิกชนตัวอย่าง เช่น การทานุบารุงศาสนา การสืบต่อ
1. นักเรียนอธิบายประวัติและการปฏิบัติ หลักธรรมคาสอนของพระพุ
ศำสนำทธเจ้
เป็นาต้เป็
น นต้น
เจ้ำพิาพิมพิมพิสำรและ
ตนตามหลั ก ธรรมของพระ-เจ้
ส ารและ ขั้นสอน
1. ครูเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง ประวัติพระเจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตราให้
นางขุชชุตตราได้ถูกต้อง
นักเรี ยนดู พร้อมมอบหมายให้นักเรียนเขียนสรุปความสาคัญและข้อคิดที่
ได้รับลงในสมุด
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆๆ กัน และมอบหมายให้
2. นั ก เรี ย นวิ เ คราะห์ คุ ณ ธรรมที่ เ ป็ น
แบบอย่างของพระเจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตต แต่ละกลุ่มออกแบบป้ายนิเทศ หรือป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การ
อมทั้งวิเครำะห์
ธรรมที่เป็การสื
นแบบอย่
ำงของพระเจ้
ำ
นำงขุ
ตรำทีท่มธ-ีต่อพระพุทธศำสนำได้ถูกต้อง ทานุบารุงศาสนา พร้
การเผยแผ่
พระพุคทุณธศาสนา
บต่อหลั
กธรรมคาสอน
ราที่มชีตชุ่อตพระพุ
พิมพิสำรและนำงขุ
ชชุชตรำทีาพิ่มีตม่อพิพระพุ
ทธศำสนำชชุโดยครู
จกกระดำษสร้
ำง
สมเหตุ
สมผล
ของพระพุ
ทธเจ้าของพระเจ้
สารและนางขุ
ตตรา แพร้
อมทั้งวิเคราะห์
ศาสนาได้
ถูกต้องสมเหตุสมผล
ก ๓ ด้ำมางของพระเจ้
ให้นักเรียนา(ใช้เวลำประมำณ
๑๕ นำทีชชุ) ตตราที่มีต่อ
คุแบบและสี
ณธรรมที่เเป็มจินแบบอย่
พิมพิสารและนางขุ
๓. ทครู
สุ่มนักเรีโดยครู
ยน ๒ กลุ
่มน�ำเสนอหน้ำชัา้นงแบบและสี
เรียน โดยน�ำเเสนอในรู
พระพุ
ธศาสนา
แ จกกระดาษสร้
มจิ ก 3 ด้ปาแบบ
ม ให้
ด้านคุณลักษณะ
กเรียน ญชวนประชำสัมพันธ์ให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์ของกำรน�ำควำมคิดที่
3. นักเรียนเชิญชวนประชา-สัมสัพัมนพัธ์นให้ธ์ให้ นัของกำรเชิ
มพิ่มสนำรและนำงขุ
กต์ใช้ ปแบบของ
ครูสุ่มนัตกิพเรีระเจ้
ยน 2ำพิกลุ
าเสนอหน้าชัช้นชุตเรีตรำไปประยุ
ยน โดยนาเสนอในรู
ผู้อื่นเห็นประโยชน์ของการนาความคิดที่ได้จาก ได้3.จำกประวั
ประวัติพระ เจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตราไป การเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์ของการนาความคิดที่ได้จาก
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ประวัติพระเจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตราไปประยุกต์ใช้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ประวัติพระเจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของ
การนาแนวทางข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติพระเจ้าพิมพิสารและนางขุช
ชุตตรา และบทบาทหน้าที่ในการทานุบารุงศาสนา การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสืบต่อหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา
(แบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากพุทธประวัติ พุทธสาวิกา
ชาวพุทธตัวอย่าง ก่อให้เกิดความศรัทธาในหลักธรรมและนาไปสู่การปฏิบัติ
ในชีวิตประจาวันสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ทาให้สังคมสงบสุข)
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญ เรื่อง พระสารีบุตร พระโมค
คัลลานะ พระเจ้าพิมพิสาร
และนางขุชชุตตรา
(การศึกษาประวัติของสาวก หรือบุคคลสาคัญของศาสนา ทาให้ได้
แนวทางการประพฤติที่เหมาะสม ส่งผลให้สังคมสงบสุข)

4. หลังจบการนาเสนอแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์และ
ข้อคิดที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ประวัติพระเจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๙๒
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93
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ ประเมิน
ด้านความรู้
การอธิ บ ายประวั ติ แ ละการ
ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก ธรรมของ
พระเจ้าพิมพิสารและ
นางขุชชุตตรา

ด้านทักษะ/กระบวนการ
การวิ เ คราะห์ คุ ณ ธรรมที่ เ ป็ น
แบบอย่างของพระเจ้าพิมพิสาร
แ ล ะ น า ง ขุ ช ชุ ต ต ร า ที่ มี ต่ อ
พระพุทธศาสนา

ด้านคุณลักษณะ
การเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้
ผู้อื่น เห็ น ประโยชน์ ของการนา
ความคิ ด ที่ ไ ด้ จ ากประวั ติ พ ระ
เจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตรา
ไปประยุกต์ใช้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- การอธิบาย
- การทางานกลุ่ม
- การนาเสนอ

- คาถาม
- วีดิทัศน์ เรื่อง ประวัติ
พระเจ้าพิมพิสารและ
นางขุชชุตตรา
- ป้ายนิเทศ หรือ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
- แบบสังเกตพฤติกรรม

- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ 80
-พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80

- การตอบคาถาม
- การวิเคราะห์
- การทางานกลุ่ม
- การนาเสนอ

- คาถาม
- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
- วีดิทัศน์ เรื่อง ประวัติ สมเหตุสมผลมากกว่า
พระเจ้าพิมพิสารและ
ร้อยละ 80
นางขุชชุตตรา
- ป้ายนิเทศ หรือ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
- แบบสังเกตพฤติกรรม

- การอภิปราย
- การทางานกลุ่ม
- ป้ายนิเทศ หรือ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

- ป้ายนิเทศ หรือ
- พฤติกรรมปฏิบัติ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมในชั้นเรียนผ่าน
และอุปกรณ์ตกแต่ง
เกณฑ์ ร้อยละ 80
- แบบสังเกตพฤติกรรม
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
................................................................................................................................................................ .......
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูต้ รวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............
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เวลา 1 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรูกิ้ จกรรมการเรียนรู้
สื่อ/ แหล่งเรียสืนรู
ตัวชี้วัด
่อ/้ แหล่งเรียนรู้
ส 1.1 ม.2/6 วิเคราะห์
แ
ละประพฤติ
ต
น
ขั
น
้
น
า
ส 1.1 ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตน ขั้นนา
1. ภาพเทศนาธรรมของท่
านพุทธทาส-านพุทธทาส1. ภาพเทศนาธรรมของท่
1.
ตามแบบอย่างการดาเนิ
น
ชี
ว
ิ
ต
และข้
อ
คิ
ด
จาก
ครู
ใ
ห้
น
ั
ก
เรี
ย
นดู
ภ
าพเทศนาธรรมของท่
า
นพุ
ท
ธทาสภิ
ก
ขุ
และให้
1. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นดู ภ าพเทศนาธรรมของท่ า นพุ ท ธทาสภิภิกกขุขุและให้ ภิกขุ
ตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/ ประวั
เรื่องเล่
และศาสนิ
นักเรีกชน
ยนอ่านพร้อมกันักนเรียนอ่านพร้อมกัน
ติสาาวก
ชาดก/ กเรืชน
่องเล่ าและศาสนิ
2. ใบความรู้ 2.เรื่อใบความรู
ง พุทธศาสนิ
้ เรื่อกงชน
พุทธศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กาหนด ตัวอย่างตามที่กาหนด
โดยมี ประเด็น คโดยมี
าถามให้
นักนเรีคยาถามให้
น ตัวอย่
ประเด็
นั กาเรีงทีย่คนวรรูตั้จวักอย่างที่ควรรู้จัก
ร่วมกัาตอบ
นอภิปดัรายหาค
ร่วมกันอภิปรายหาค
งนี้ าตอบ ดังนี้
1.1 ใครเป็นผู้เขี1.1
ยนคใครเป็
าคมนีน้ ผู(ท่้เขีายนนคาคมนี้ (ท่าน
สาระสาคัญ
สาระสาคัญ
ภาระงาน/ ชิ้นภาระงาน/
งาน ชิ้นงาน
พุทธทาสภิกขุ)
พุ
ท
ธทาสภิ
ก
ขุ
)
การศึกษาเรื
่องราวทางศาสนา
ทาให้ได้แนว
การศึกษาเรื่องราวทางศาสนา
ทาให้
ได้แนว
ายนิเทศและยกตั
เทศ
ายนิเทศ่ - ป้ำยนิ
วอย่ำง
1.2
นัข้กอเรีความที
ย นคิ ด่ ว่ า-ข้กำรออกแบบป้
อป้ความที
1.2
นั
ก
เรี
ย
นคิ
ด
ว่
า
ทางการประพฤติ
ท
่
ี
เ
หมาะสม
ส่
ง
ผลให้
ส
ั
ง
คม
ทางการประพฤติ ที่ เ หมาะสม ส่ ง ผลให้ สั ง คม
เขียนนั
มีประโยชน์อย่ากำรน�
งไร ำแนวทำงกำรใช้ชีวิตของ
เขียนนั้นมีประโยชน์
อย่้นางไร
สงบสุ
ข
(เป็ดนและเป็
หลักในการคิ
นหลั ก กชนตัวอย่ำงไปใช้
สงบสุข
พุทธศำสนิ
(เป็นหลักในการคิ
น หลั กดและเป็
ในการดาเนินชีวิตในการด
อย่างถูาเนิ
กต้นอชีง)วิตอย่างถูกต้อง)
อย่างพุทธศาสนิกชนตัวอย่างที่นักเรียนรู้จัก
ขอบเขตเนื้อหา
ทียกตั
่มำ:กวชนตั
https://goo.gl/SYZ5L7
1.3 ยกตัวอย่างพุท1.3
ธศาสนิ
วอย่างที่นักเรียนรู้จัก
ขอบเขตเนื้อหา
(พระมหาธรรมราชาลิไท, พระมหาสมปอง, ท่าน ว วชิรเมธี)
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (พระมหาธรรมราชาลิ
โดยมีประเด็นค�ำไถำมให้
นักเรียนร่วมกันท่อภิ
ท, พระมหาสมปอง,
านปวรำยหำค�
วชิรเมธีำตอบ
) ดังนี้
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
1.4
นั
ก
เรี
ย
นคิ
ด
ว่
า
บุ
ค
คลที
่
ก
ล่
า
วถึ
ง
ท
าประโยชน์
ต่ อพุทธศาสนาอย่างไร
1. ท่านพุทธทาส อินทปัญ1.4
โญ นั ก๑.๑
ใครเป็
นาบุผู้เคขีคลที
ยนค�่กำคมนี
้ (ท่ง ำทนพุ
ทธทำสภิกตขุ่ อ) พุทธศาสนาอย่างไร
เรี
ย
นคิ
ด
ว่
ล่
า
วถึ
าประโยชน์
1. ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
(เป็นผู้ที่มีส่วนในการทานุบารุงศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นักเรียนคิานุ
ดว่ำข้องควำมที
่เขียนนั้นมีประโยชน์
อย่ำงไร (เป็นหลักใน
2. พระมหาธรรมราชาลิไท(เป็นผู้ท๑.๒
ี่มีส่วนในการท
พระพุททธเจ้
ธศาสนา
การสืบบต่ารุ
อหลัศาสนา
กธรรมคการเผยแผ่
าสอนของพระพุ
า)
2. พระมหาธรรมราชาลิ
ไ
ท
ดบและเป็
หลักในกำรดำเนิ
นชีวิตอย่
ำงถูา)กต้อง)
3. สมเด็จพระมหาสมณเจ้กำรคิ
า กรมพระยาว
การสื
ต่อหลักนธรรมค
าสอนของพระพุ
ท
ธเจ้
ที่มา: https://goo.gl/SYZ5L7
3. สมเด็จพระมหาสมณเจ้
า
กรมพระยาว
๑.๓
ยกตั
ว
อย่
ำงพุทธศำสนิกชนตัวอย่ำงทีน่ กั เรียนรูจ้ กั (พระมหำธรรม
ที่มา: https://goo.gl/SYZ5L7
ชิรญาณวโรรส
รำชำลิไท พระมหำสมปอง ท่ำน ว วชิรเมธี)
ชิรญาณวโรรส

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สักลุงคมศึ
กษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึรายวิ
กษา ชา สังคมศึกษา
่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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5. ศาตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นั ก เรี ย นอธิ บ ายหลั ก ปฏิ บั ติ ข อง
พุท ธศาสนิก ชนตั ว อย่ า งได้ ถู กต้ อ งครอบคลุ ม
สาระสาคัญ
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นั ก เรี ย นวิ เ คราะห์ ข้ อ คิ ด ที่ ไ ด้ จ าก
กชนตักวชนตั
อย่ำงวอย่าง
การศึกษาประวัติพุทธ-ศำสนิศาสนิ
ได้อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรียนเสนอแนะวิธีการนาหลักปฏิบัติ
แ ล ะ ข้ อ คิ ด ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนตั ว อย่ า งไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

โน)

4. พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺ

๒. ครูใช้ค�ำตอบข้ำงต้นเชื่อมโยงเข้ำสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนเห็นถึง
ขัควำมส�
้นสอนำคัญของพุทธศำสนิกชนตัวอย่ำง เช่น กำรท�ำนุบำ� รุงศำสนำ กำรเผยแผ่
พระพุ1.ทธศำสนำ
บต่นอหลั
ธเจ้ทำ และสี
เป็นต้เนมจิก 3
ครูแบ่งนักกำรสื
เรียนเป็
5 กกลุธรรมค�
่ม ครูแำสอนของพระพุ
จกกระดาษฟลิปทชาร์
ขัน้ งสอน
แท่
ให้นักเรียนตัวแทนกลุ่มจับสลากเลือกหัวข้อพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
๑. ครู1)
แบ่ท่งนัานพุ
กเรีทยธทาส
นเป็น อิ๕นทปั
กลุม่ ญโญ
ครูแจกกระดำษฟลิปชำร์ทและสีเมจิก ๓
แท่ง ให้น2)กั เรีพระมหาธรรมราชาลิ
ยนตัวแทนกลุม่ จับไสลำกเลื
อกหัวข้อพุทธศำสนิกชนตัวอย่ำง
ท
๑) ท่ำ3)นพุสมเด็
ทธทำส
อินทปัญโญ า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
จพระมหาสมณเจ้
๒) พระมหำธรรมรำชำลิ
ท (บัว ญาณสมฺปนฺโน)
4) พระธรรมวิสุทธิมไงคล
๓) สมเด็
จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส
5) ศาตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
๔) พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (บัว ญำณสมฺปนฺโน)
อ มทั้ ง รั บ ใบความรู
้ เรื่ อ ง กพุดิท์ ธศาสนิ ก ชนตั ว อย่ า งที่ ค วรรู้ จั ก โดย
๕)พร้ศำตรำจำรย์
สญั ญำ ธรรมศั
มอบหมายให้
แต่ละกลุ่ม้ เรืออกแบบป้
ายนิเทศในหั
ข้อำดังที
งนีค่ ้ วรรูจ้ กั โดย
พร้อมทัง้ รับใบควำมรู
อ่ ง พุทธศำสนิ
กชนตัววอย่
1.1 ข้แอต่คิลดะกลุ
ที่ได้ม่ จออกแบบป้
ากการศึกษาประวั
ติของพุ
มอบหมำยให้
ำยนิเทศในหั
วข้ทอธศาสนิ
ดังนี้ กชนตัวอย่าง ที่
ได้ร๑.๑
ับคืออะไร
ข้อคิดทีไ่ ด้จำกกำรศึกษำประวัตขิ องพุทธศำสนิกชนตัวอย่ำง ที่
ได้รบั คือ1.2
อะไรนักเรียนสามารถนาหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างที่
ได้ร๑.๒
ับไปประยุ
ใช้ในการดาเนิ
วิตของตนเองได้
อย่างไรกชนตัวอย่ำงที่
นักเรีกยต์นสำมำรถน�
ำหลันกชีปฏิ
บตั ขิ องพุทธศำสนิ
ได้รบั ไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวติ ของตนเองได้อย่ำงไร

2. ครู๑.๔
ใช้คนัาตอบข้
างต้ดว่นำเชืบุค่อคลที
มโยงเข้
น โดยให้นตักอ่ เรี
นเห็นถึง
กเรียนคิ
ก่ ล่าำสูวถึ่บงทเรีท�ำยประโยชน์
พุทยธศำสนำ
ความส
กชนตัำนุวบอย่ำ� รุางศำสนำ
เช่น การท
านุบารุงพศาสนา
การเผย
อย่
ำงไราคั(เป็ญนของพุ
ผูท้ มี่ ทสี ธศาสนิ
ว่ นในกำรท�
กำรเผยแผ่
ระพุทธศำสนำ
แผ่พระพุ
ธศาสนา
การสื
บต่อหลักธรรมค
าสอนของพระพุ
ทธเจ้า เป็นต้น
กำรสื
บต่อทหลั
กธรรมค�
ำสอนของพระพุ
ทธเจ้
ำ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียน เรื่อง พุทธศาสนิกชน
ตัวอย่าง
(พุทธศาสนิกชนตัวอย่างเป็นแบบอย่างในการร่ว มทานุบารุงพุทธ
ศาสนา สืบต่อหลักธรรมคาสอนพระพุทธเจ้า เป็นแบบอย่างที่ก่อให้เกิดความ
ศรัทธาในหลักธรรมและนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจาวันสืบทอดต่อกันมา
จนถึงปัจจุบัน)
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญ่

1.3 ยกตัวอย่างแนวทางการนาข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติพระ
พระสำรี
บุตรและพระโมคคั
ลลำนะไปประยุ
ใช้ใวนชี
วิตประจ�
สารีบุตรและพระโมคคั
ลลานะไปประยุ
กต์ใกช้ต์ในชี
ิตประจ
าวันำเป็วันนเป็
ผังนความคิด
าถามตามความเข้
าใจของนักเรียน)
ผั(ตอบค
งควำมคิ
ด
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และร่วมกัน
สรุปความรู้ที่ได้รับอีกครั้งหนึ่ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
การอธิบายหลั กปฏิบัติของ - การตอบคาถาม
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
- การทากิจกรรมกลุ่ม
- การศึ ก ษาค้ น คว้ า
ด้วยตนเอง

- คาถาม
- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
- ใบความรู้ เรื่อง
มากกว่าร้อยละ 80
พุทธศาสนิกชนตัวอย่างที่ควร
รู้จัก

ด้านทักษะ/กระบวนการ
การวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จาก - การตอบคาถาม
การศึ ก ษาประวั ติ พุ ท ธ - - การวิเคราะห์
ศาสนิกชนตัวอย่าง
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมกลุ่ม
- การออกแบบป้าย
นิเทศ

- คาถาม
- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
- ใบความรู้ เรื่อง
สมเหตุ ส มผลมากกว่ า
พุทธศาสนิกชนตัวอย่างที่ควร ร้อยละ 80
รู้จัก
- กระดาษฟลิปชาร์ท
และสีเมจิก

ด้านคุณลักษณะ
เสนอแนะการนาหลักปฏิบัติ
แและข้
ล ะอข้คิดอทีคิ่ได้ดจทีำกกำรศึ
่ ไ ด้ จ กาษำ
ก
กประวั
า รตศึิพุทกธศำสนิ
ษ า ปกชน
ร ะ วั ติ
ำงไปประยุ
ใช้ างไป
พุตัวทอย่
ธศาสนิ
กชนตักวต์อย่
ประยุกต์ใช้

- การตอบคาถาม
- การวิเคราะห์
- การอภิปราย
- การนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
- การออกแบบป้าย
นิเทศ
- การสังเกต
พฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้

- คาถาม
- ใบความรู้ เรื่อง
พุทธศาสนิกชนตัวอย่างที่ควร
รู้จัก
- กระดาษฟลิปชาร์ท
- ป้ายนิเทศ
- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์

- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
สมเหตุ ส มผลมากกว่ า
ร้อยละ 80
- พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ
กิจกรรมในชั้นเรียน ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................. ......................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.................................................................................................................................................................... ...
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .............................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูต้ รวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............
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ใบความรู้
เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่างที่ควรรู้จัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
๑. กาเนิดแห่งชีวิต
ท่านอาจารย์พุทธทาส มีนามเดิมว่า เงื่อม นามสกุล พานิช เกิดเมื่อ
วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่า เดือน ๗ ปีมะเมีย วัน ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙
ในสกุลของพ่อค้าที่ตลาดพุมเรียง ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี บิดาชื่อ เซี้ยง มารดา
ชื่อ เคลื่อน มีน้อง สองคน เป็นชายชื่อ ยี่เก้ย และ เป็นหญิงชื่อ กิมซ้อย
บิดาของท่านมีเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพหลัก คือ การค้าขายของชา
เฉกเช่นที่ชาวจีนนิยมทากันทั่วไป แต่อิทธิพลที่ท่านได้รับจากบิดา กลับเป็น
เรื่องของความสามารถทางด้านกวี และทางด้านช่างไม้ ซึ่งเป็นงานอดิเรกที่รัก
ยิ่งของบิดา ส่วนอิทธิพลที่ได้รับจากมารดา คือ ความสนใจในการศึกษาธรรมะ
อย่างลึกซึ้ง อุปนิสัยที่เน้นเรื่องความประหยัด เรื่องละเอียดลออในการใช้จ่าย และการทาทุกสิ่งให้ดีที่สุด และ
ต้องทาให้ดีกว่าครูเสมอ ท่านได้เรียนหนังสือเพียงแค่ชั้น ม.๓ แล้วต้องออกมาค้าขายแทนบิดาซึ่งเสียชีวิต
ครั้นอายุ ครบ ๒๐ ปี ก็ได้บวชเป็น พระตามคตินิย มของชายไทย ที่ วัดโพธาราม ไชยา ได้รับฉายา
ว่า “อินทปัญโญ”แปลว่า ผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่ เดิมท่านตั้งใจจะบวชเรียนตามประเพณีเพียง ๓ เดือน แต่
ความสนใจ ความซาบซึ้ง ความรู้สึก เป็นสุข และสนุกในการศึกษาและเทศน์แสดงธรรม ทาให้ท่านไม่อยากสึก
เล่ากันว่า เจ้าคณะอาเภอเคยถามท่าน ขณะที่เป็นพระเงื่อมว่า มีความคิดเห็นอย่างไรในการใช้ชีวิต ท่านตอบ
ว่า “ผมคิดว่าจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุด”
2. อุดมคติแห่งชีวิต
ระหว่างพระเงื่อมที่เรีย นเปรียญธรรม ๔ อยู่นั้น ด้ว ยความที่ท่านเป็ นคนรักการศึกษาค้น คว้าจาก
พระไตรปิฎก และศึกษาค้นคว้าออกไปจากตาราถึงเรื่องการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ในประเทศศรีลังกา อินเดีย
และการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก ทาให้ท่านรู้สึกขัดแย้งกับวิธีการสอนธรรมะและควำมย่
ที่ ความย่ออหย่
หย่ออนน
ในพระวินัยของสงฆ์ ตลอดจนความเชื่อที่ผิดๆ ของพุทธศาสนิกชน ทาให้ท่านมีความเชื่อมั่นว่า พระพุทธศาสนา
ที่สอนที่ปฏิบัติกันในเวลานั้น คลาดเคลื่อนไปมากจากที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะ
ท่านจึงตัดสินใจหันหลังให้กับการศึกษาของสงฆ์ เวลานั้นกลับไชยาเพื่อศึกษาและทดลองปฏิบัติตาม
แนวทางที่ท่านเชื่อมั่น โดยร่วมกับนายธรรมทาสและคณะธรรมทาน จัดตั้งสถานปฏิบัติธรรม “สวนโมกขพลา
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ราม” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จากนั้นท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะอย่างเข้มข้น จนเชื่อมั่นว่าท่านมาไม่ผิดทาง
แน่และได้ประกาศใช้ชื่อนาม “พุทธทาส” เพื่อแสดงให้เห็นถึงอุดมคติสูงสุดในชีวิตของท่าน
จากบันทึกของท่าน เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เขียนไว้ว่า “…ชีวิตของข้าพเจ้า สละทุกอย่างๆ มุ่ง
หมายต่ อ ความสุข นี้ และประกาศเผยแพร่ ค วามสุ ข นี้เ ท่า นั้น ไม่มี อะไรดีก ว่า นี้ใ นบรรดามีอ ยู่ใ นพุ ท ธ
ศาสนา…”
3. ปณิธานแห่งชีวิต
ท่านอาจารย์พุทธทาส เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนก็คือเพื่อนร่วม เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น และหัวใจ
ของทุกศาสนาก็เหมือนกันหมด คือ ต้องการให้คนพ้นจากความทุกข์ ท่านจึงได้ตั้งปณิธานในชีวิตไว้ ๓ ข้อ คือ
1. ให้พุทธศาสนิกชน หรือศาสนิกแห่งศาสนาใดก็ตาม เข้าถึงความหมายอันลึกซึ้งที่สุดแห่งศาสนาของตน
2. ทาความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา
3. ดึงเพื่อนมนุษย์ให้ออกมาเสียจากวัตถุนิยม
4. ผลงานแห่งชีวิต
ตลอดชีวิตของท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านย้าอยู่เสมอว่า“ธรรมะ คือ หน้าที่ ” เป็นการทาหน้าที่ เพื่อ
ความอยู่รอด ทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณของมนุษย์ และท่านได้ทาหน้าที่ในฐานะ ทาส ผู้ซื่อสัตย์ของ
พระพุทธเจ้า ทุกอณูแห่งลมหายใจเข้าออก จนแม้วาระสุดท้ายแห่งชีวิต จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าผลงานที่ท่าน
สร้างสรรค์ไว้ เพื่อเป็นมรดกทางธรรมนั้น เฉพาะผลงานหลักๆ ดังนี้ คือ
1. การจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรมสวนโมกขพลาราม และ สวนโมกข์นานาชาติ
2. การร่วมกับคณะธรรมทาน ในการออกหนังสือพิมพ์ “พุทธสาสนา” ราย ๓ เดือน
3. การพิมพ์หนังสือ ชุด “ธรรมโฆษณ์” ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพิมพ์จากปาฐกถาธรรม ที่ท่านแสดงไว้
เกี่ยวกับงานหนังสือนี้ ท่านเคยให้สัมภาษณ์กับ พระประชา ปสนฺนธมฺโม ว่า
“เราได้ทาสิ่งที่มันควรจะทา ไม่เสียค่าข้าวสุกของผู้อื่นแล้ว เชื่อว่ามันคุ้มค่า อย่างน้อยผมกล้าพูดได้อย่างหนึ่งว่า
เดี๋ยวนี้ไม่มีใครในประเทศไทยบ่นได้ว่า ไม่มีหนังสือธรรมะอ่าน ก่อนนี้ได้ยินคนพูดจนติดปากว่า ไม่มีหนังสือ
ธรรมะจะอ่าน เราก็ยังติดปาก ไม่มีหนังสือธรรมะจะอ่าน ตอนนี้บ่นไม่ได้อีกแล้ว”
ท่านอาจารย์ พุทธทาส ได้ละสังขาร กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๓๖ สิริรวม อายุ ๘๗ ปี นับได้ ๖๗ พรรษา คงเหลือไว้แต่ผลงานที่ทรงคุณค่าแทนตัวท่าน ให้
อนุชนคนรุ่นหลังได้สืบสานปณิธานของท่าน รับมรดกความเป็น “พุทธทาส” เพื่อพุทธทาสจะได้ไม่ตายไปจาก
พระพุทธศาสนา

ที่มา: https://goo.gl/qcVSLn
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พระมหาธรรมราชาลิไท
1. พระราชประวัติ
พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) ทรงเป็นพระราชโอรส
ของพระยาเลอไท พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๕ แห่ งกรุ งสุโ ขทัย ตาม
ประวัติศาสตร์กล่ าวว่า ได้ทรงศึ กษาวิช าชั้น ต้น จากพระเถระชาว
ลังกา ซึ่งเข้ามาสอนหนังสือและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง
และเมื่ อ ขึ้ น ครองราชย์ ไ ด้ ๕ ปี ก็ ท รงอุ ป สมบท เป็ น พระภิ ก ษุ ใ น
พระพุทธศาสนา เมื่อ พ.ศ. ๑๙0๔ โดยนิมนต์พระเถระจากลังกามา
เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาธรรมราชาลิไท ทรงเป็นนักปราชญ์ที่รอบ
รู้ทั้งด้านศาสนา ด้านการปกครองและด้านอักษรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งประมวลได้ ดังนี้
๑.๑ ด้านศาสนา
๑) ทรงเชี่ยวชาญทางด้านศาสนา รอบรู้พระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน ทั้งอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา
และปกรณ์
แ ล ะ ป ก รพณ์ิเศษอื
พิ เ ศ่นษๆอืโดยทรงศึ
่ น ๆ โ ด ยกษำจำกพระสงฆ์
ท ร ง ศึ ก ษ า จ าผกู้เชีพ่ยวชำญพระไตรปิ
ร ะ ส ง ฆ์ ผู้ เ ชี่ ยฎวกในขณะนั
ช า ญ พ ร ้นะ ไ ต ร ปิ ฎ ก ใ น ข ณ ะ นั้ น
๒) ทรงส่งเสริมอุปถัมภ์ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปะศาสตร์ต่างๆ
๓) ทรงส่ งราชบุรุ ษไปขอพระบรมสารีริกธาตุจากลังกาทวีปและได้ทรง นามาบรรจุไว้ในพระ
มหาธาตุเมืองนครชุม (เมืองโบราณอยู่ในจังหวัดกาแพงเพชร)
๔) ทรงส่ งราชทูตไปอาราธนาพระสั งฆราชมาจากลังกาทวีป มาจ าพรรษาอยู่ ที่วัดป่ ามะม่ว ง
นอกจากนี้ทรงผนวชในพระพุทธศาสนา และทรงสร้างพระพุทธรูปไว้หลายองค์
๑.๒ ด้านการปกครอง
๑) โปรดให้สร้างปราสาทราชมณเฑียร
๒) โปรดให้ยกผนังกั้นน้าตั้งแต่สองแคว (พิษณุโลก) มาถึงสุโขทัย
๓) ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรม
๑.๓ ด้านอักษรศาสตร์
๑) ทรงพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ไตรภูมิพระร่วง” อันเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องแรก
ของไทย
๒) โปรดให้สร้างศิลาจารึกไว้หลายหลักจารึกทั้งภาษาไทย มคธ และขอม ทรงเชี่ยวชาญในด้าน
ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ โดยที่พระองค์ทรงสามารถคานวณปฏิทินและลบศักราชได้
พระมหาธรรมราชาลิไท สวรรคตในปีใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่เข้าใจว่าเป็นช่วงใดช่วงหนึ่ง ระหว่าง
๑๙๑๑ - ๑๙๑๗
ปีพพ.ศ.
.ศ. ๑๙๑๑-๑๙๑๗
2. คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
๒.๑ ทรงมีความกตัญญูอย่างยิ่ง พระธรรมราชาลิไท ทรงมีความรักและกตัญญูต่อพระราชมารดาของ
พระองค์เป็นอย่างยิ่ง สังเกตได้จากการที่ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือพระพุทธศาสนาชื่อ “ไตรภูมิพระร่วง” ทรง
แจ้งวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งว่า เพื่อเทศนาโปรดพระมารดา การพระราชนิพนธ์คัมภีร์พระพุทธศาสนา ถือว่าเป็น
การสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง พระองค์ไม่ลืมที่จะแบ่งบุญให้แก่พระมารดาของพระองค์
๒.๒ ทรงมีความสามารถในการถ่ายทอดนามธรรมให้เป็นรูปธรรม เนื้อหาของไตรภูมิพระร่วง กล่าวถึง
เรื่องศีลธรรม จริยธรรม เรื่องนรก สวรรค์ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ แต่พระมหาธรรม
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ราชาลิ ไท ทรงมีความสามารถในการถ่ายทอด ทรงทาเรื่ องยากให้ ง่ายได้ โดยเฉพาะการยกตัว อย่ างหรือ
อุปมาอุปไมย ทรงทาได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและทาให้ผู้อ่านเข้าใจได้แจ่มแจ้ง
๒.๓ ทรงมีความคิดริเริ่มเป็นยอด วิเคราะห์ได้จากการที่ทรงบรรยายธรรมในไตรภูมิพระร่วง จะเห็นว่า
พระธรรมราชาลิไทมิเพียงแต่ “คัดลอก” ความคิดจากคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฎีกา เท่านั้น หาก
พระองค์ทรงเสนอแนวคิดใหม่ๆ ด้วย เช่น แนวคิดเรื่องคนทาชั่วแล้วถูกจารึกชื่อบนหนังหมา ซึ่งในคัมภีร์
พระไตรปิ ฎ กและอรรถกถา ฎี ก า ก่ อ นหน้ า นั้ น พู ด ถึ ง เฉพาะคนท าดี แ ล้ ว ถู ก จารึ ก ชื่ อ ในแผ่ น ทองเท่ า นั้ น
นอกจาก นี้ พระยาลิไทยังทรงคิดนรกขึ้นมาใหม่ เพื่อลงโทษคนทาความผิดที่ (เชื่อกันว่า) มีในสมัยพระองค์ ซึ่ง
ไม่มีในสมัยพระไตรปิฎกและอรรถกถา ฎีกา คือ ทรงบรรยายถึงคนที่เป็นพ่อค้าโกงสินค้า ข้าราชการทุจริต
คอรัปชั่น ตายไปแล้วไปตกนรกขุมดังกล่าว ทรงนาเอาพฤติกรรมของคนสมัยสุโขทัยมาตีแผ่ว่าคนเหล่านั้นตาย
แล้วจะต้องไปนรก ทาให้พระสกนิกรของพระองค์ “อายชั่ว – กลัวบาป” ไม่กล้าทุจริตคอรัปชั่น แม้ว่าจะไม่มี
ใครเห็นก็ตาม เพราะฉะนั้นไตรภูมิพระร่วง มองอีกแง่หนึ่งก็คือ “กฎหมายทางใจ” ที่ควบคุมมิให้พสกนิกรของ
พระองค์ทาผิดทาชั่วนั่นเอง นับเป็นความคิดริเริ่มในการหาอุบายสอนศีลธรรมได้อย่างแยบคาย

9
ที่มา: https://goo.gl/tHh9Zk
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่
๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จสถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้รับสถาปนา
เป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าฯ ดารงพระอิสริยยศ ๒๒ พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ.
๒๔๖๔ พระชนมายุ ๖๒ พรรษา
พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จในพระจอมเกล้าฯ
และเจ้าจอมมารดาแพ ประสูติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๓ พระนามว่า พระองค์เจ้า
มนุษยนาคมานพ เมื่อพระชนมายุได้ ๘ พรรษา ทรงเริ่มศึกษาภาษาบาลี จน
สามารถแปลธรรมบทได้ก่อนทรงผนวชเป็นสามเณร นอกจากนี้ยังทรงศึกษา
ภาษาอังกฤษ และโหราศาสตร์ อีกด้วย เมื่อพระชนมายุได้ ๑๔ พรรษา ได้ทรงผนวชเป็นสามเณรตามราช
ประเพณี ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วมาประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหารอยู่ ๒ เดือนจึงลาผนวช ทรงผนวช
เป็นพระภิกษุเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๒ แล้วมาประทับจาพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร พระองค์ได้ครองวัดบวรนิเวศ
วิหาร สืบต่อจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศ ฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ได้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็น
สมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๖
พระองค์ได้ทรงปรับปรุงการพระศาสนา และทางคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ เป็นอันมากโดยเริ่มงาน ตั้งแต่
เสด็จไปตรวจการคณะสงฆ์ในหัวเมืองต่าง ๆ เกือบทั่วราชอาณาจักร โดยกระทาอย่างต่อเนื่องทุกปีเกือบ ตลอด
พระชนม์ชีพ ทาให้ทรงทราบความเป็นไปของคณะสงฆ์ และของประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นอย่างดี และ
นาข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ มาปรับปรุง แก้ไขในทุก ๆ ด้าน พอประมวลได้ดังนี้
 ด้านการพระศาสนา พระองค์ได้พัฒนาภิกษุสามเณร ให้มีความรู้ความสามารถในพระธรรมวินัย เพื่อ
จะได้ แ นะน าสั่ ง สอนประชาชนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม ทรงผลิ ต ต าราและหนั ง สื อ ทาง
พระพุทธศาสนา ที่คนทั่วไปสามารถอ่านทาความเข้าใจได้ง่าย
 ด้านการคณะสงฆ์ ทรงออกพระมหาสมณาณัติ ประทานพระวินิจฉัยและทรงวางระเบียบ แบบแผน
เกี่ย วกับความประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุส ามเณรในด้านต่าง ๆ ให้ ถูกต้องเป็ น มาตรฐาน เช่น
บเกี่ย่ ยวกั
วกับบพระอุ
พระอุปปัชั ชฌาย์
ฌำย์การบรรพชาอุ
กำรบรรพชำอุ
ป สมบท
กำรปกครองภิ
ษุ ส ำมเณรและศิ
วั ด
ระเบียยบเกี
ปสมบท
การปกครองภิ
กษุสกามเณรและศิ
ษย์วัดษ ย์การ
วิกำรวิ
นิจฉันยิจอธิฉัยกอธิ
รณ์กรณ์
ระเบีระเบี
ยบเกีย่ยบเกี
วกั่ยบวกัสมณศั
กดิ์ พักดดิยศ
าตาแหน่
ง เป็งนต้เป็นนต้น
บ สมณศั
์ พัดนิยศตยภั
นิตตยภัดวงตราประจ
ต ดวงตรำประจ�
ำต�ำแหน่
 ด้ า นการศึ ก ษา ทรงปรั บ ปรุ ง การศึ ก ษาของคณะสงฆ์ ใ ห้ ทั น สมั ย ทรงจั ด การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม
เพิ่มขึ้นจากแบบเดิมที่ศึกษาภาษาบาลี โดยให้ศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทยเรียกว่า หลักสูตร
นักธรรม
 งานพระนิ พ นธ์ พระองค์ ท รงรอบรู้ ภ าษาต่ า ง ๆ หลายภาษา คื อ ภาษาบาลี ภาษาสั น สกฤต
ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ได้ทรงนิ พ นธ์เรื่ องต่ าง ๆ ไว้เ ป็ น อัน มาก เช่น หนั ง สื อหลั กสู ต ร
นักธรรมชั
โท เอก
สูตรบาลี
ทั้งชุด รวมพระนิ
พนธ์ทั้งพหมดมี
ากกว่มาำกกว่
๒๐๐ำ ๒๐๐
เรื่อง
ธรรม นั้นกตรี
ธรรมชั
้นตรี หลั
โท กเอก
หลักสูไวยากรณ์
ตรบำลี ไวยำกรณ์
ทั้งชุด รวมพระนิ
นธ์ทั้งมหมดมี
เรื่อง นอกจำกนี
้ยังาระ
ทรงช�คัำมระภีรคั์บมาลีภีไรว้์บกำลีว่าไว้๒๐
กว่ำคั๒๐
นอกจากนี
้ยังทรงช
มภีรคั์ มภีร์
ที่มา: https://goo.gl/kCJUwR
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พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)
พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) หรือที่นิยมเรียกกันว่า
หลวงตามหาบัว หรือ หลวงตาบัว (12 สิงหาคม พ.ศ. 2456 - 30 มกราคม
พ.ศ. 2554) เป็นพระภิกษุนิกายเถรวาทคณะธรรมยุติกนิกาย ฝ่ายอรัญวาสี
วิปัสสนาธุระ ชาวจังหวัดอุดรธานี และเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด (วัด
เกษรศีลคุณ) องค์แรก ท่านเป็นหนึ่งในศิษย์ของพระครูวินัยธร (มั่น ภูริทัตฺ
โต) ซึ่งมีโอกาสอุปฐากรับใช้หลวงปู่มั่นในช่วงปัจฉิมวัยและเป็นผู้หนึ่งที่ได้
บันทึกประวัติของหลวงปู่มั่นโดยละเอียดในเวลาต่อมา
1. ชาติกาเนิด
พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) หรือ หลวงตามหาบัว เดิมมีชื่อว่า "บัว โลหิตดี" เกิดวันที่
12
ดอุดดอุรธานี
้งหมด
16๑๖
คนคน
ใน
๑๒ สิงหาคม
หำคม พ.ศ.
พ.ศ. 2456
๒๔๕๖ ณณตต�าบลบ้
ำบลบ้าำนตาด
นตำดออ�าเภอเมื
ำเภอเมืองอุ
องอุดรธานี
ดรธำนีจังจัหวั
งหวั
ดรธำนีมีพมีี่นพ้อี่นงทั้องทั
้งหมด
วัในวั
ยเด็ยกเด็ท่กาท่นเป็
นคนที
่เลื่อ่เลืมใสในศาสนาพุ
ทธทโดยได้
ทาบุท�ำญบุตัญกตับาตรกั
บผูบ้ใหญ่
อยูอ่เสมอ
ำนเป็
นคนที
่อมใสในศำสนำพุ
ธ โดยได้
กบำตรกั
ผู้ใหญ่
ยู่เสมอ
2. อุปสมบท
ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ที่วัดโยธานิมิตร ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยได้
ฉายานามว่า "ญาณสมฺปนฺโน" แปลว่า "ถึงพร้อมแล้วด้วยญาณ" ท่านมีความเคารพเลื่อมในเรื่องการภาวนา
และกรรมฐาน
ธีกธารภาวนาจากพระอุ
ปัชปฌาย์
ของท่
านและได้
รับการแนะน
าให้ภำาวนาว่
า "พุทำ
และ กรรมฐำนท่ท่านได้
ำนได้สอบถามวิ
สอบถำมวิ
ีกำรภำวนำจำกพระอุ
ัชฌำย์
ของท่
ำนและได้
รับกำรแนะน�
ให้ภำวนำว่
โธ"ทท่โธ”
านจึท่งำปฏิ
ิภาวนาและเดิ
นจงกรมเป็
นประจนประจ�
า ำ
“พุ
นจึบงัตปฏิ
บัติภำวนำและเดิ
นจงกรมเป็
3. ปฏิบัติกรรมฐาน
หลังสาเร็จการศึกษาทางปริยัติ ท่านเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาเพื่อปฏิบัติกรรมฐานได้ระยะหนึ่ง
จึงเดินทางไปจังหวัดสกลนครโดยตั้งใจไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่น โดยพระอาจารย์มั่นรับท่าน
เป็นลูกศิษย์ ท่านเชื่อมั่นว่ามรรคผลนิพพานมีจริงและเชื่อมั่นพระอาจารย์มั่นที่ไขข้อข้องใจได้ตรงจุด ท่านรักษา
ระเบียบวินัยข้อวัตรปฏิบัติต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด หลังจากศึกษาอยู่กับพระอาจารย์มั่นในพรรษาที่ 2 ท่านเริ่ม
หักโหมความเพียรในการปฏิบัติกรรมฐาน จนผิวหนังบริเวณก้นช้าระบมและแตกในที่สุด พระอาจารย์มั่นเตือน
ว่า "กิเลสมันไม่ได้อยู่กับร่างกายนะ มันอยู่กับจิต" ซึ่งท่านก็น้อมรับคาเตือนของพระอาจารย์มั่นทันที
ท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 แรม 14 ค่า เดือน 6 เวลา 5 ทุ่ม
ตรง บนหลังเขาซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร
4. มรณภาพ
พระธรรมวิสุทธิมงคล อาพาธลาไส้อุดตัน และมีปอดติดเชื้อมานานกว่า 6 เดือน คณะแพทย์ถวายการ
กษำอย่
่อง อแต่
อำกำรอำพำธไม่
ึ้น จนเมื
่ ๓๐มกราคม
มกรำคมพ.ศ.
พ.ศ.2554
๒๕๕๔เวลา
เวลำ03.53
๐๓.๕๓น.น.หัวใจ
รักำรรั
กษาอย่
างต่ำองต่
เนือ่ เนื
ง แต่
าการอาพาธไม่
ดีขดึ้นีขจนเมื
่อวั่อนวัทีน่ ที30
หัวดใจหยุ
ดเต้นและหยุ
ดกำรหำยใจ
อนวั๑๘
๗๗ พรรษำ
หยุ
เต้นและหยุ
ดการหายใจ
สิริอายุสิไรด้ิอำยุ
97ได้ปี๙๗
5 เดืปี อ๕นเดื18
น 77วันพรรษา
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ศาตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
ศาตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2450 เป็น
บุตรของมหาอามาตย์ตรี พระยาธรรมสารเวทย์เศษภักดี ศรีสัตยาวัตตาพิริยพาหะ
(ทองดี ธรรมศักดิ์) กับคุณหญิงชื้น ธรรมศักดิ์ และได้สมรสกับคุณหญิงพะงา เพ็ญชาติ
มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ นายชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ กับนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
1. ชีวิตการศึกษา
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ การศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ขณะที่อายุได้
11 ปี บิ ด าก็ เ สี ย ชี วิ ต ลง ท าให้ ชี วิ ต ที่ ร าบเรี ย บสุ ข สบายเปลี่ ย นไปได้ รั บ ความ
ยากลาบาก เพราะขาดหัวหน้าครอบครัว ซึ่งในระหว่างนี้ก็ได้มีพระอรรถกฤคินิรุตติ์ (ชม เพ็ญชาติ) เข้ามาให้
ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ในทุก ๆ ด้าน
เมื่อท่านเรียนจบจากโรงเรียนอัสสัมชัญ คุณหญิงชื้นผู้เป็นมารดาก็นาไปฝากฝังไว้กับเจ้าพระยาอภัย
ราชามหายุติธรรมธร (ม.ร.ว. ลพ สุทัศน์) ผู้เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมระท่านจึงได้ทางานเป็นนักเรียนล่าม
ประจากระทรวง และได้เข้าเรียนวิชากฎหมาย กระทรวงยุติธรรม ระหว่างนั้นก็ได้อุปสมบทที่วัดเบญจมบพิ ตร
และได้ศึกษาพระธรรมวินัย จนสอบไล่นักธรรมตรีได้ที่ 1
หลังจากจบการศึกษาเป็นเนติบัณฑิตไทย จากโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม ก็ได้สอบชิงทุน
“รพีบุญนิธิ” ไปศึกษาวิชากฎหมายที่สานักกฎหมาย The Middle Temple สหราชอาณาจักร ตามหลักสูตร
3 ปี แต่ท่านใช้เวลาศึกษาเพียง 2 ปี 3 เดือน ก็สาเร็จเนติบัณฑิตอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.2476
2. ชีวิตการทางาน
หลังสาเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ สัญญาได้เข้ารับราชการที่กระทรวงยุติธรรม ในตาแหน่งผู้
พิผู้พิพากษาฝึ
ำกษำฝึกหักหัดดจากนั
จำกนั้น้นก็ก็มมีคีความเจริ
วำมเจริญญก้ก้าำวหน้
วหน้าำในหน้
ในหน้าำทีที่ร่ราชการในต
ำชกำรในต�าแหน่
ำแหน่งงผูผู้พ้พิพิพากษาศาลอุ
ำกษำศำลอุทธรณ์ ข้ำาหลวง
ยุติธรรมภาค 4 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และประธานศาลฎีกา ตามลาดับ
หลังจากเกษียณอายุราชการที่กระทรวงยุติธรรมแล้ว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดารง
ต าแหน่ ง องคมนตรี เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2511 และได้ รั บ เชิ ญ ให้ เ ป็ น คณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2514 ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในช่วงเวลาขณะนั้นได้เกิดความไม่สงบทางการเมืองขึ้น มีการเดิ นขบวนเรียกร้องรัฐธรรมนูญของนิสิต
นักศึกษาและได้เกิดการปะทะกัน ระหว่างรัฐบาลกับนิสิตนักศึกษา กลายเป็นโศกนาฏกรรมวันมหาวิปโยค 14
ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทาให้จอมพลถนอม กิติขจร ต้องลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ก็ ไ ด้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯแต่ ง ตั้ ง ให้ ศาตราจารย์ สั ญ ญา ธรรมศั ก ดิ์ เป็ น
นายกรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ขณะดารงตาแหน่งท่านก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่าง
ประนีประนอม และได้ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
3. ศาสนา งานด้านพระศาสนา
ศาสตราจารสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็ นผู้ใส่ใจพุทธศาสนามาตั้งแต่รุ่นหนุ่ม และเป็นผู้ศึกษาถึงพุทธธรรมอย่าง
ลึกซึ้ง โดยได้อุทิศตนให้แก่งานพระพุทธศาสนามายาวนานกว่า 40 ปี ท่านได้เรียนรู้พระธรรมคาสั่งสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปรัชญาแห่งพระพุทธศาสนา จากท่านเจ้าคุณพระเทพมุนีแห่งวัดเบญจม
ทำส
บพิตร ทั้งได้มีโ อกาสสนทนาธรรม และศึกษาพระพุทธนาธรรมอย่างกว้างขวางกับท่านอาจารย์พุทธ-ทาส
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ภิกขุ แห่งวัดสวนโมกขพลาราม จนเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านทุ่มเทการทางานให้กับพุทธมาคมแห่งประเทศ
ไทยอย่าง เต็มที่และเป็นที่ได้รับบทบาทต่อการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยได้ดารงตาแหน่ง นายกพุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย และเป็นองค์การพุทธศาสนาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกยาวนานถึง 15 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนานนี้ท่านได้บาเพ็ญประโยชน์ให้เกิดแก่องค์การพุทธ ศาสนาเป็นอเนกประการ ทาให้องค์การพุทธศาสนา
สนิกสัมพันธ์แห่งโลกเป็นปึกแผ่นมั่นคงและวัฒนาถาวร เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาของพุทธ ศาสนิกชนทั่วโลกอย่างสมบูรณ์ จนได้รับเหรียญเชิดชูเกรียติ ชั้นที่ 1 ในวาระ
ฉลองครบรอบ 50 ปี ขององค์การพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์โลก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ในฐานะ
บุ ค คล ผู้ คุ ณู ป กา รแ ก่ อ งค์ กา รพุ ท ธ ศ าส นา ท่ าม กล าง คว าม ชื่ นช มยิ นดี ขอ งช าว พุ ท ธทั่ วโ ล ก
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2545 สิริรวมอายุได้ 94 ปี
4. คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง
4.1. เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ แม้จะเป็นลูกพระยา แต่เมื่อสิ้นบิดา ชีวิตก็ลาบากมี
แม่คนเดียวที่จะมาเกื้อหนุน โชคดีที่ครอบครัวคหบดีซึ่งเป็นศิษย์ของบิดาท่านให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนให้
เรียนและเข้าทางาน ต่อมาท่านได้ทุนไปศึกษาวิชากฎหมายยังประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นทุนที่เอาดอกผลจาก
มูลนิธิมาใช้ ท่านจึงได้เงินใช้จ่ายประจาเดือนน้อยกว่านักเรียนทุนคนอื่นๆ ความจากัดด้านทุนจึงกลายเป็นแรง
ขับที่สาคัญทาให้ท่านได้ใฝ่เรียนมากขึ้น เมื่อไม่ได้เที่ยวสนุกสนานกับคนอื่น เพราะเงินไม่มีก็เข้าห้องสมุดอ่าน
ตาราด้ว ยความวิ ริ ย ะอุตสาหะจนสามรถสอบเป็ น เนติ บั ณฑิ ตอัง กฤษได้ ในเวลาเพีย ง 2 ปี 3 เดื อน ของ
หลักสูตร 3 ปีเต็ม จนในภายหลังได้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดคนหนึ่ง
4.2 เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที ในช่วงที่ตกยากเพราะสิ้นบิดานั้นพระยาอรรถกฤตินิรุตติ์ (ชม เพ็ญ ชาติ) ซึ่งเป็นศิษย์ของบิดาที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เรียนและให้ ทางาน ท่านถือว่าชีวิตของท่าน
นอกจากแม่แล้วยังมีท่าสนผู้นี้เป็นผู้มีความอุปการ คุณจึงมีความรู้ศึกเป็นหนี้บุญคุณอย่างมาก เมื่อมีโอกาส
สนองคุณท่านก็ยินดีทาเต็มความสามารถ อาจารย์สัญญาได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “ท่าน เจ้าคุณอรรถกฤตินิรุตติ์
เป็นผู้เดียวที่หมั่นมาเยี่ย มเยียนถามทุกข์สุข และให้กาลังใจแกแม่และข้าพเจ้า และในที่สุดท่านก็เป็นผู้ชักนา
และรับรองให้ข้าพเจ้าได้เข้าเรียนวิชากฎหมาย เมื่ออายุ 18 ปี และได้อบรมสั่งสอนให้กาลังใจตลอดมาจน
ข้าพเจ้าไต่เต้าเป็นตัวเป็นตนมาจนถึง วันนี้
4.3 เป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริต อาจารย์สัญญาเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุจริตเนื่องจากท่านได้รับการหล่อ
หลอมโดยสาย เลือดจากบิดาผู้เป็นนักกฎหมายที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรมตลอดถึงแบบอย่างที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มี
บุญคุณ เช่น พระยาอรรถกฤตินิรุตติ์ผู้มีพระคุณทาให้ท่านเป็นผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมยิ่งชี วิต
รับราชการเกี่ยวกับกฎหมายเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจนปรากฏแก่สายตาของสังคม ดังที่
ท่านได้กล่าวไว้ว่า “ ความดีนั้นไม่ใช่สิ่งที่หายากเลย ไม่ต้องไปมองหาที่ไหน หาที่ตัวเราเอง ความดีทั้งหลายอยู่
ที่ตัวเรานั่นแหละ”
4.4 เป็นผู้ใฝ่ธรรม ท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุครบ 20 ปี ได้สัมผัสกับความร่มเย็นแห่งพระธรรมลาสิขา
มาแล้ ว ก็ใส่ ใจศึกษาธรรมตลอดเวลา และได้ศึกษาธรรมจากท่านพุทธทาสภิกขุแห่ งวัดสวนโมกขพลาราม
นับเป็นผู้รู้ธรรมะลึกซึ้งและปฏิบัติตามได้คนหนึ่ง ท่านได้ดารงตาแหน่งนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย และ
ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกยาวนานถึง 15 ปี และได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1 ( WFB
GRAND MERIT MEDALA ) ในฐานะบุคคลผู้มีคุณูปการแก่องค์การพระพุทธศาสนา
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4.5 เป็นผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อาจารย์สัญญาเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ มิใช่จงรักภักดีแต่เพียงในใจเหมือนพสกนิการอื่นๆ แต่มีโอกาสได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
อย่างใกล้ชิด ได้ดารงตาแหน่งองคมนตรีและประธานองคมนตรีโดยลาดับเป็นเวลานานถึง 30 ปี ได้ใช้ความรู้
ความสามารถสนองพระเดชพระคุณใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างถวายชีวิต ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ไว้
วางพระราชหฤทัย ดังประจักษ์พยานหลักฐานจากจดหมายของ ดร. เชาน์ ณ ศีลวันต์ ถึงอาจารย์สัญญาว่า
“กระผมได้
จพระเจ้
าอยูำอยู
่หัว่หณัว ณพระ
ตาหนั
กจิกตจิรลดา
่งที่สงั่งทีให้
ระผมเชิ
ญพระ
“กระผมได้เข้เข้าำเฝ้เฝ้าพระบาทสมเด็
ำพระบำทสมเด็
จพระเจ้
พระต�
ำหนั
ตรลดำมีเรืมี่อเงหนึ
รื่องหนึ
่สั่งกให้
กระผมเชิ
ญ
ราชกระแสรั
บสั่งมายั
ท่านประธานว่
า ที่อำาจารย์
สัญญาท
างานำงำน
(รับใช้
คลบาท)
มาโดยตลอด
ยัง
พระรำชกระแสรั
บสั่งงมำยั
งท่ำนประธำนว่
ที่อำจำรย์
สัญญำท�
(รับใต้ใช้เบืใต้้อเงพระยุ
บื้องพระยุ
คลบำท)
มำโดยตลอด
ยังเไม่
เคยท�
ำอะไรผิ
ดพลำดบกพร่
องแม้
ไม่
คยท
าอะไรผิ
ดพลาดบกพร่
องแม้
แต่คแรัต่้งคเดีรัย้งเดี
ว”ยว”
ที่มา: https://goo.gl/XmWJNM
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๑๐๙

เวลา
ชั้นมัธ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรีรายวิ
ยนรู้ ชา สังคมศึกษา
สื่อ/ แหล่งเรียน
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรี
ส 1 .1 ม .2 /6 วิ เค
ร า ะ ห์ แ ลยนรู
ะ ้ ขัน้ นา
สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพพระมห
ส 1 .1 ม .2 /6 วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ ขั้นนา
1. ภาพพระมหาชนก
1. ครูเปิดภาพพระมหาชนกมาเปิดให้นักเรียนชม
โดยใช้ประเด็นคาถามให้ 2. ภาพกงจักร
ประพฤติตนตามแบบอย่างการด
าเนิ
น
ชี
ว
ิ
ต
1.
ครู
เ
ปิ
ด
ภาพพระมหาชนกมาเปิ
ด
ให้
น
ั
ก
เรี
ย
นชม
โดยใช้
ป
ระเด็
น
ค
าถามให้
๑.
ครู
เ
ปิ
ด
ภำพพระมหำชนกให้
น
ก
ั
เรี
ย
นชม
โดยใช้
ป
ระเด็
น
ค�
ำ
ถำมให้
น
ก
ั
เรี
ย
น
ประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิต
2. ภาพกงจักรและดอกบัว
กเรีดัยาตอบ
นนี้อภิปรายหาคาตอบ ดังนี้
ร่นัวกมกั
นนร่
อภิวปมกัรำยหำค�
ำนัตอบ
งนร่
นี้ วมกั
3. วีดิ ทัศ น์ เรื่
และข้
อ
คิ
ด
จากประวั
ต
ิ
ส
าวก
ชาดก/
เรื
่
อ
ง
เรี
ย
น
อภิ
ป
รายหาค
ดั
ง
3. วีดิ ทัศ น์ เรื่องมิ ตตวิน ทุ กชาดกและ
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรืเรื
่อง่อง
1.1 นัหรื
ก เรีอ ไม่
ย นรู้ จั ก บุ ค คลในภาพ หรื อ ไม่ ราโชวาทชาดก
1.1 นั ก เรี ย นรู้ จั ก บุ ค คลในภาพ
ราโชวาทชาดก
เล่
า
และศาสนิ
ก
ชน
ตั
ว
อย่
า
งตามที
ก
่
าหนด
เล่าและศาสนิกชน ตัวอย่างตามที่กาหนด
(รู
จ
้
ก
ั
)
(รู้จัก)
1.2 บุคคลในภาพคือใคร (พระมหาชนก)
1.2 บุคคลในภาพคื
อใคร (พระมหาชนก)
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
ภาระงาน/ชิ้นง
สาระสาคัญ สาระสาคัญ
1.3 พระมหาชนกเป็ น เรื่1.3
อ งราวของใคร
- ใบงานทีน่ 5เรืเรื่ อ่องราวของใคร
ง ชาดก
พระมหาชนกเป็
- ใบงานที่ 5 เรื่
การศึกษาเรื่องราวทางศาสนา ทาให้
(เรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เสวย
การศึกษาเรื่องราวทางศาสนา ทาให้
(เรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เสวย
ได้แนวทางการประพฤติที่เหมาะสม ส่งผล ชาติเป็นพระมหาชนกบาเพ็ญบารมีด้านความเพียร)
ส่งผล ชาติที่มเป็ำ น: พระมหาชนกบ
https://goo.gl/WQP8XD
าเพ็ญบารมีด้านความเพียร)
ให้สังคมสงบสุได้ข แนวทางการประพฤติที่เหมาะสม
ที่มา : https://goo.gl/WQP8XD
๑.๑ นักเรียนรู้จักบุทีคคลในภำพ
หรือไม่ (รู้จัก)
ให้สังคมสงบสุข
ม
่
า
:
https://goo.gl/WQP8XD
1.4
เรื
อ
่
งราวในอดี
ต
ชาติ
ข
องพระพุ
ทธเจ้าเรียกว่าอะไร (ชาดก)
๑.๒ บุคคลในภำพคือใคร (พระมหำชนก)
ขอบเขตเนื้อหา
1.5
่อง พระมหาชนก
แล้วนัก(เรื
เรีย่อนรู
ักเรื่อขงใดอี
ก ของทธเจ้าเรียกว่าอะไร (ชาดก)
เรื่องราวในอดี
ต้จชาติ
องพระพุ
๑.๓นอกจากเรื
พระมหำชนกเป็
น1.4
เรื่องรำวของใคร
งรำวในอดี
ตชำติ
ชาดก ขอบเขตเนื้อหา
พระพุทธเจ้ำที(ยกตั
่เสวยชำติ
นพระมหำชนกบ�
ำเพ็นญดรบำรมี
ด้ำนควำมเพี
ยร) พ ระเน มิ
ว อย่เป็า งเช่
น1.5
พ ระเวสสั
พง ะสุ
ว รรณ สาม
นอกจากเรื
อ
่
พระมหาชนก
๑.๔ เรื่อเป็งรำวในอดี
ตชำติของพระพุทธเจ้ำเรียกว่ำอะไร (ชำดก)แล้วนักเรียนรู้จักเรื่องใดอีก
- มิตตวินทุกชาดก
ราช
พระมโหสถ
น
ต้
น
)
ชาดก
๑.๕ นอกจำกเรื่อง พระมหำชนก
นักเรีายงเช่
นรู้จนักเรืพ
่องใดอี
ก น ดร พ ะสุ ว รรณ สาม พ ระเน มิ
(ยกตัแล้ววอย่
ระเวสสั
- ราโชวาทชาดก
2.
ครู
เ
ปิ
ด
ภาพกงจั
ก
รและดอกบั
ว
ให้
น
ั
ก
เรี
ย
นดู
และให้
น
ั
ก
เรี
ย
นคิ
ดว่าเป็ชาดกที
นดร พะสุวรรณสำม พระเนมิรำช พระมโหสถ
นต้น) ่
- มิตตวินทุกชาดก (ยกตัวอย่ำงเช่น พระเวสสั
ราช
พระมโหสถ
เป็
น
ต้
น
)
ครูเปินนีดภำพกงจั
กรและดอกบั
วให้นักเรียนดู และให้นักเรียนคิดว่ำชำดกที่
จะเรีย๒.นในวั
้ เกี่ยวอะไรกั
บภาพทั้งสอง
- ราโชวาทชาดก
จะเรียนในวันนี้ เกี่ยวอะไรกั
2.บภำพทั
ครูเปิ้งสอง
ดภาพกงจักรและดอกบัวให้นักเรียนดู และให้นักเรียนคิดว่าชาดกที่
จะเรียนในวันนี้ เกี่ยวอะไรกับภาพทั้งสอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ชาดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ชาดก
ยนรู้ สัติงพุคมศึ
กษาพุศาสนาและวั
ฒกนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาเวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียกลุ
นรู่ม้ทสาระการเรี
ี่ 2 เรื่อง พุทธประวั
ทธสาวก
ทธสาวิกา ศาสนิ
ชนตัวอย่างและชาดก
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ด้านคุณลักษณะ
3. นั ก เรี ย นเสนอแนะแนวทางการ
ประยุ กต์ ใช้ ข้ อคิ ด และคุณ ธรรมที่ ได้ จ าก
การศึกษามิตตวินทุกชาดกและราโชวาท
ชาดกในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นั ก เรี ย นวิ เ คราะห์ ข้ อ คิ ด และ
คุณธรรมที่แฝงอยู่ในมิตตวินทุกชาดกและ
ราโชวาทชาดกได้ถูกต้องมีเหตุผล

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนอธิบายเรื่องราวของมิตต
วินทุกชาดกและราโชวาทชาดกได้ถูกต้อง
ครอบคลุมสาระสาคัญ
ที่มา: https://goo.gl/bw8X8c
ที่มา: https://goo.gl/dY6ULN
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง มิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดก
2. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อคิด หรือคุณธรรมที่แฝงอยู่ในเรื่องมิตตวินทุก
ชาดกและราโชวาทชาดก โดยมีประเด็นคาถามดังนี้
2.1 มิตตวินทุกชาดก เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร และมีข้อคิดอย่างไร
(ความโลภ ความปรารถนา และความอยาก น ามาสู่ ค วามทุ ก ข์
ทรมานที่ไม่สิ้นสุด)
2.2 ราโชวาทชาดก เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร และมีข้อคิดอย่างไร
(ผู้เป็นกษัตริย์หากดารงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม ปกครองบ้านเมือง
โดยธรรม จะทาให้บ้านเมืองสงบสุข)
2.3 ข้อคิดจากชาดกทั้งสองเรื่อง สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ชาดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๑๑๐
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อย่างไรได้บ้าง
(การอยู่อย่างพอเพียง พอใจในสิ่งที่ตนเองมีและการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม)
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อคิด หรือแนวทางที่ควรยึดถือปฏิบัติ
จากการศึกษาเรื่องพุทธสาวก พุทธสาวกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
4. ครูแจกใบงานที่ 5 เรื่อง ชาดก ให้นักเรียนทุกคนเพื่อเริ่มกิจกรรม “นิทาน
สอนธรรม” โดยให้ นักเรียนแต่งนิทาน โดยใช้ข้อคิด หรือแนวทางที่ควรยึดถือ
ปฏิบัติ จากเรื่องที่เรียนมาเป็นองค์ประกอบในการแต่งนิทาน โดยใช้เวลา 20
นาที มีหัวข้อให้เลือกดังนี้
4.1 ความเพี ยร
4.2 มี จิ ตส านึ กที่ ดี
4.3
๔.๔ ควำมรักและซื่อตรง
ความใฝ่ร๔.๓
ู้ใฝ่เรียควำมใฝ่
น รู้ใฝ่เรียน
ตั้งมั่นญ
ในทศพิ
ธรำชธรรม
4.4 ควำมกตั
ความรักญและซื
่อตรง 4.5๔.๖ความกตั
ญูกตเวที
๔.๕
ญูกตเวที
๔.๗ ตัควำมพอเพี
ไม่อยำกได้4.7
อยำกมี
4.6
้งมั่นในทศพิยงธราชธรรม
ความพอเพียง ไม่อยากได้อยากมี
5. ครูสุ่มนักเรียน 2 คน ออกมาเล่านิทานประกอบท่าทางของตนพร้อมทั้ง
บอกข้อคิดที่ได้จากนิทาน
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียน เรื่อง ชาดก โดยใช้คำ� ถำมดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ชาดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๑๑๑
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(คื ออเรือะไร
่ อ งราวต่ า งๆ ในอดี ต ชาติ ข องพระพุ ท ธเจ้ าเมื่ อ ครั้ งยั งเป็ น พระ
๑.๑ ชำดกคื
โพธิสัตว์บ(คืาเพ็
บารมี ำทีง่ทๆรงน
ามาตรั
าให้พุทธบริ
อเรืญ่องรำวต่
ในอดี
ตชำติสเล่
ของพระพุ
ทธเจ้ษำัทเมืฟั่องครัเป็้งนยังการยกตั
เป็นพระวอย่าง
โพธิสัตว์บ�ำเพ็ญบำรมี ที่ททรงน�
สเล่ำให้พทุทั้งธบริ
ษัทฟังดเป็
วอย่อำคิงด
ประกอบการเทศนาธรรม
เนื้อเรืำ่อมำตรั
งของชาดกมี
ความเพลิ
เพลินกำรยกตั
นและแฝงข้
ประกอบกำรเทศนำธรรม
คติ
เตือนใจแก่ผู้ศึกษา) เนื้อเรื่องของชำดกมีทั้งควำมเพลิดเพลินและแฝงข้อคิด
คติเตื2.อนใจแก่
ผู้ศึก้นษำ
ครูกระตุ
ความคิดนักเรียน โดยใช้แนวคาถามดังนี้ “จากเรื่องราว พุทธ
๑.๒ จำกเรื
งรำวพุทพุธประวั
ธสำวกก ชนตั
พุทธสำวิ
ศำสนิกชนตันัวกอย่เรีำยงและชำดก
ประวั
ติ พุท่อธสาวก
ทธสาวิตกิ พุาทศาสนิ
วอย่กาำงและชาดก
นคิดว่ามี
นคิาดงไรบ้
ว่ำมีาคง”
ุณค่ำอย่ำงไรบ้ำง
คุนัณกเรีค่ายอย่
(ชำดกเป็นเรื่องรำว หรือเรื่องเล่ำที่เกี่ยวข้องกับศำสนำ มีข้อคิดแฝงอยู่เพื่อ
(ชาดกเป็นเรื่องราว หรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับศาสนา มีข้อคิดที่แฝงอยู่
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำควำมคิดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน)
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความคิดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน)
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญ เรื่อง ชาดก
(การศึกษาเรื่องราวทางศาสนา ทาให้ได้แนวทางการประพฤติที่เหมาะสม
ส่งผลให้สังคมสงบสุข)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ชาดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
การอธิ บ ายเรื่ อ งราวของ - การตอบคาถาม
มิ ต ต วิ น ทุ ก ช า ด ก แ ล ะ - การอธิบาย
ราโชวาทชาดก
- การศึ ก ษาค้ น คว้ า
ด้วยตนเอง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ คิ ด และ - การตอบคาถาม
คุ ณ ธ ร ร ม ที่ แ ฝ ง อ ยู่ ใ น - การวิเคราะห์
มิ ต ต วิ น ทุ ก ช า ด ก แ ล ะ - การอภิปราย
ราโชวาทชาดก
- การแต่งนิทาน

ด้านคุณลักษณะ
นั กเรี ย น เสน อแน ะแน ว
ทางการประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ คิ ด
แ ล ะ คุ ณ ธ ร ร ม ที่ ได้ จ า ก
การศึกษามิตตวิน ทุกชาดก
แ ล ะ ร าโช ว า ท ช าด ก ใน
ชี วิ ต ป ระจ าวั น ได้ อ ย่ าง
เหมาะสม

- การตอบคาถาม
- การวิเคราะห์
- การอภิปราย
- การแต่งนิทาน
- การสังเกต
พฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
- วี ดิ ทั ศ น์ เรื่ อ ง มิ ต ตวิ น ทุ ก - มากกว่าร้อยละ 80
ชาดกและราโชวาทชาดก

- คาถาม
- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
- วี ดิ ทั ศ น์ เรื่ อ ง มิ ต ตวิ น ทุ ก - สมเหตุ ส มผลมากกว่ า
ชาดกและราโชวาทชาดก
ร้อยละ 80
- กิจกรรม “นิทานสอนธรรม”
- ใบงานที่ 5 เรื่อง ชาดก

- คาถาม
- วี ดิ ทั ศ น์ เรื่ อ ง มิ ต ตวิ น ทุ ก ชาดกและราโชวาทชาดก
- กิจกรรม “นิทานสอนธรรม”
- ใบงานที่ 5 เรื่อง ชาดก
- แบบสังเกตพฤติกรรม

- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
สมเหตุ ส มผลมากกว่ า
ร้อยละ 80
- พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ
กิจกรรมในชั้นเรียน ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ...
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
........................................................................................................................... ...................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูต้ รวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............
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ชื่อ - สกุล............................................ชั้น.............เลขที่............
ใบงานที่ 5
เรื่อง ชาดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรม “นิทานสอนธรรม”
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่งนิทานและเขียนข้อคิดที่ได้จากนิทาน โดยใช้หัวข้อคุณธรรมตามที่กาหนดให้
พร้อมวาดภาพประกอบ

นิทานเรื่อง.....................................................................................
เนื้อเรื่องของนิทาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .........
......................................................................................................................... .....................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อคิดที่ได้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
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ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
ควำมสำมำรถในกำรคิด
ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
๕.๑
๕.๒
5.2
๕.๓
5.3
๕.๔

รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน

10

6
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เกณฑ์การประเมินชิ้นผลงานหรือภาระงาน

- รูปแบบกำรเขียน
เรียงควำมกระทู้ธรรม
จำกพุทธศำสนสุภำษิต

-

80 %
-

- เนื้อหำ

-

80%

70%-79%

70-79%

5
:

-

-

-

60%-69%

50-69 %

-

59%

50%

รายวิชา สังคมศึกษา

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 1.1 ม.2/7 อธิ บ ายโครงสร้ า งและสาระ ขัน้ นา
1. ครูใช้ประเด็นคาถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นการนาเข้าสู่
โดยสังเขปของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่
บทเรียน ดังนี้
ตนนับถือ
1.1 คาสอนของศาสนาถูกบันทึกลงวัตถุใดบ้าง (คัมภีร์, จารึก)
1.2 นั กเรี ย นรู้ จั กคั มภีร์ ของศาสนาใดบ้ า ง (ไบเบิล , อัล กุ รอาน,
สาระสาคัญ
พระไตรปิฎก, ฯลฯ)
คัมภีร์ หรือตาราทางศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่บันทึก
1.3 เพราะเหตุใดคาสอนของศาสนาต่าง ๆ จึงต้องมีการบันทึกลง
หลักคาสอน ระเบียบ พิธีกรรมของศาสนานั้น ๆ ไว้ให้ ในสิ่ งต่าง ๆ (เพื่อสื บ ทอดคาสอนอย่ างถูก ต้องด้ว ยลายลั กษณ์อักษร ไม่
เป็ น หมวดหมู่ เ พื่ อให้ ทุก คนได้ ศึ ก ษาและปฏิ บัติ ต าม ผิดเพี้ยนได้ง่าย)
2. ครูเชื่อมโยงสู่บทเรีย นว่า พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ของพุทธศาสนา
อย่างถูกต้อง อันจะนามาซึ่งสันติสุขของโลก
บันทึกคาสอนของพระศาสดา แต่กว่าจะมาเป็นคัมภีร์ที่มีลายลั กษณ์อักษร
ได้นั้นมีที่ไปที่มาอย่างไร จะต้องมาเรียนรู้เรื่อง “พระไตรปิฎก” ในวันนี้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นสอน
พระไตรปิฎก
1. ครูให้นักเรียนดูภาพ ตะกร้า 3 ใบ แล้วใช้ประเด็นคาถามต่อไปนี้
1. ความหมายพระไตรปิฎก
2. ความสาคัญของพระไตรปิฎก
3. โครงสร้างพระไตรปิฎก
3.1 พระวินัยปิฎก
3.2 พระสุตตันตปิฎก
3.3 พระอภิธรรมปิฎก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง พระไตรปิฎก

ภาระงาน/ ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงสร้าง
พระไตรปิฎก

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพ ตะกร้า 3 ใบ
2. วีดิทัศน์ “ประวัติความเป็นมา
ของพระไตรปิฎก”
3. วีดิทัศน์ “ประวัติพุทธศาสนา
ที่มาที่ไปพระไตรปิฎก”
4. แผนผังโครงสร้างพระไตรปิฎก
5. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ม.2
5. ใบความรู้ เรื่อง โครงสร้าง
๖.
พระไตรปิฎก

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนอธิบายความหมายของพระไตรปิฎกได้
ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นักเรียนจาแนกองค์ประกอบของพระไตรปิฎก
ได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรียนยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ประโยชน์
ของพระไตรปิฎกได้อย่างเหมาะสม

รายวิชา สังคมศึกษา

1.1 จากภาพตะกร้า 3 ใบ มีความเชื่อมโยงอย่างไรกับพระไตรปิฎก
(ไตร แปลว่า สาม ส่วนปิฎก แปลว่า ตะกร้า คัมภีร์ หมวด หมู่)
1.2 นักเรียนคิดว่า พระไตรปิฎกแท้จริงนั้นมีความหมายว่าอย่างไร
(พระไตรปิฎก แปลว่า คัมภีร์ หมวด หมู่ หรือตะกร้าที่บรรจุพระธรรม
คาสอนของพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่)
2. ครู เ ปิ ด วี ดิ ทั ศ น์ “ประวั ติ ค วามเป็ น มาของพระไตรปิ ฎ ก ”
(https://www.youtube.com/ watch?v=JoieKq09Qmk) ประมำณ
watch?v=JoieKq09Qmk)
๑ นำทีแล้วใช้ค�ำถำมต่อไปนี้ ประมาณ 1 นาทีแล้วใช้คาถามต่อไปนี้
2.1 พระไตรปิฎกมีที่มาการบันทึกอย่างไร
(เดิมเป็ น การสอนแบบปากต่อปาก ต่อมามีการบั น ทึกด้ว ย
ตั ว อั ก ษรลงวั ต ถุ ต่ า ง ๆ แยกเป็ น หมวดหมู่ จึ ง เรี ย กพระไตรปิ ฎ ก ต่ อ มา
เทคโนโลยีเจริญขึ้นจึงมีการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ)
2.2 ครูเปิดวีดิทัศน์ “ประวัติพุทธศาสนา ที่มาที่ไปพระไตรปิฎก”
(ประมาณ 5 นาที)
1) ผลของการไม่ได้บันทึกแต่แรกเริ่ม (เกิดการผิดเพี้ยนของ
พระธรรมคาสอน)
2) หากไม่มีการบันทึกพระธรรมคาสอนไว้ต่อไปจะเกิดอะไร
ขึ้น (มีกำรสอนแบบผิดเพี้ยนไปจำกเดิมมำกขึ้น)
(มีการสอนแบบผิดเพี้ยนไปจากเดิมมากขึ้น)
3) การบันทึกเป็นพระไตรปิฎกมีความสาคัญอย่างไร
(เ ป็ น ที่ ร ว บ ร ว ม พ ร ะ ธ ร ร ม ค า ส อ น ที่ ถู ก ต้ อ ง ข อ ง
พระพุทธเจ้า)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง พระไตรปิฎก
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม “พระไตรปิฎกกับคัมภีร์ที่หายไป” ครูแบ่ง
นักเรียนเป็น 8 กลุ่มเท่า ๆ กัน โดยครูจะเปิดแผ่นป้ายลักษณะสาคัญจาก
ส่วนใดส่วนหนึ่งจากพระไตรปิฎก และให้แต่ละกลุ่มแข่งขันยกมือเพื่อตอบ
คาถามว่าอยู่ในหมวดใด กลุ่มใดชนะจะได้รับคะแนนตามหมวดนั้น และ
หากครบสามหมวดก่อนกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ชนะ

เพิ่มเติมให้สมบูรณ์

3. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น ดู แ ผนผั ง โครงสร้ า งพระไตรปิ ฎ กหลั ง ร่ ว มกั น
วิเคราะห์ลักษณะสาคัญของพระไตรปิฎกทั้ง 3 หมวดหมู่ โดยครูอธิบาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง พระไตรปิฎก
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๑๒๑
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รายวิชา สังคมศึกษา

ขั้นสรุป
ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป สาระส าคั ญ ของเนื้ อ หาโดยใช้ ค าถาม
ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนคิดว่าพระไตรปิฎกมีประโยชน์และมีความสาคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือไม่ เพราะเหตุใด
(มีความสาคัญเพราะเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมหลักธรรมคาสอนของ
พระพุทธศาสนา)
2. เหตุใดทุกศาสนาจึงมีการรวมรวมคาสอนไว้เป็นตารา หรือคัมภีร์
(เพื่อรวบรวมคาสอนไว้สาหรับศึกษาและปฏิบัติตามคาสอน)
3. ถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือได้
จะส่งผลอย่างไร
(นามาซึ่งความความสงบสุข/ สันติสุขของโลก)
4. นั ก เรี ย นประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารเรี ย นเรื่ อ ง พระไตรปิ ฎ ก ไปปรั บ ใช้ ใ ห้
เกิดผลอย่างไรต่อตนเองและส่วนรวม
(ต่ อตนเองชีวิ ตจะมี ความสุ ข ประสบผลส าเร็จ ในสิ่ ง ที่ดี งามและ
ส่งผลต่อส่วนรวม คือ สังคมมีความสงบสุข ปัญหาต่าง ๆ ลดลง และสังคมมี
ความเจริญรุ่งเรือง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง พระไตรปิฎก
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๑๒๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/
วิธีการ
ประเมิน
ด้านความรู้
การอธิบายความหมาย - การตอบคาถาม
- การอธิบาย
ของพระไตรปิฎก
- การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง

ด้านทักษะ/
กระบวนการ
จาแนกองค์ประกอบ
ของพระไตรปิฎก

ด้านคุณลักษณะ
ยกตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์
ของพระไตรปิฎก

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
- วี ดิ ทั ศ น์ “ประวั ติ ค วาม มากกว่า ร้อยละ 80
เป็นมาของพระไตรปิฎก”
- ใบความรู้ เรื่อง
โครงสร้างพระไตรปิฎก
- หนังสือเรียน
พระพุทธศาสนา ม.2

- การตอบคาถาม
- การอธิบาย
- การวิเคราะห์
- การทากิจกรรมกลุ่ม
- ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง
โครงสร้างพระไตรปิฎก

- คาถาม
- แผนผังโครงสร้าง
พระไตรปิฎก
- กิจกรรม “พระไตรปิฎก
กับคัมภีร์ที่หายไป”
- ใบงานที่ 1 เรื่อง
โครงสร้างพระไตรปิฎก

- ตอบตาถามได้ตาม
จุดประสงค์ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80

- การตอบคาถาม
- การอธิบาย
- การอภิปราย
- การสังเกตพฤติกรรม

-วีดิทัศน์ “ประวัติพุทธ
ศาสนา ที่มาที่ไป
พระไตรปิฎก”
- แบบสังเกตพฤติกรรม

- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............
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ใบความรู้
เรื่อง พระไตรปิฎก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุ
ธรรมทางพระพุททธศาสนา
ธศาสนา
ษา รหัสวิชา ส 22101
รายวิชา สังคมศึกษา
๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒2
พระไตรปิฎก แปลตามศัพท์ ว่า กระจาด หรือตะกร้า เป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาที่รวบรวมพระธรรม
พระธรรม
คาสอนของพระพุทธเจ้า
โครงสร้างพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก 45 เล่มดังกล่าวมามีสาระสาคัญ โดยเรียงลาดับเล่มดังต่อไปนี้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) :
2543 : 75-93) ดังแผนผังมโนทัศน์ต่อไปนี้
พระไตรปิฎก (๔๕ เล่ม)
พระวินัย (๘ เล่ม)

พระวิสูตร (๒๕ เล่ม)

พระอภิธธรรม (๑๒ เล่ม)

ภิกขุวิภังค์ ๑ - ๒

ทีฆนิกาย ๙ - ๑๑

สังคณี ๓๔

ภิกขุนีวิภังค์ ๓

มัชฌิมนิกาย ๑๒ - ๑๔

วิภังค์ ๓๕

มหาวรรค ๔ - ๕

สังยุตตนิกาย ๑๕ - ๑๙

ธาตุกถา ๓๖

จุลวรรค ๖ - ๗

อังคุตตรนิกาย ๒๐ - ๒๔

ปุคคลบัญญัติ ๓๖

ปริวาร ๘

ขุททกนิกาย ๒๕ - ๓๓

กถาวัตถุ ๓๗
ยมก ๓๘ - ๓๙
ปัฏฐาน ๔๐ - ๔๕

แผนผังมโนทัศน์แสดงโครงสร้างพระไตรปิฎก
1. พระวินัยปิฎก
ประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินัย คือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับ ความประพฤติ ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและ
การดาเนินกิจการต่าง ๆ ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ แบ่งเป็น ๕ คัมภีร์ (เรียกย่อหรือหัวใจว่า อา ปา ม จุ ป)*
จานวน 8 เล่ม
2. พระสุตตันตปิฎก
ประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตร คือ พระธรรมเทศนา คาบรรยายหรืออธิบายธรรมต่าง ๆ ที่ตรัสยักเยื้องให้
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตลอดจนบทประพันธ์ เรื่องเล่า และเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นชั้นเดิมในพระพุทธศาสนา
แบ่งเป็น 5 นิกาย (เรียกย่อหรือหัวใจว่า ที. ม. สัง. อัง. ขุ.) 25 เล่ม
3. พระอภิธรรมปิฎก
ประมวลพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรม คือหลักธรรมและคาอธิบายที่เป็นเนื้อหาวิชาล้วน ๆ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคล
หรือเหตุการณ์ แบ่งเป็น 7 คัมภีร์ (เรียกย่อหรือหัวใจว่า ส วิ ธา ปุ ก ย ป) 12 เล่ม
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ความสาคัญของพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกมีความสาคัญและคุณค่าสาคัญหลายประการ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543: 68-71)
ได้แก่ ดังนี้
1. พระไตรปิฎกเป็นที่รวมไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ อันเป็นคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้เอง ซึ่ง
ตกทอดมาถึงสมัยพวกเรา ทาให้เรารู้จักคาสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกเป็นสาคัญ
2. พระไตรปิ ฎ กเป็ น ที่ ส ถิ ต ของพระศาสดาของพุ ท ธศาสนิ ก ชน เพราะเป็ น ที่ บ รรจุ พ ระธรรมวิ นั ย ที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์ เราจะเฝ้าหรือรู้จักพระพุทธเจ้าได้จากพระดารัสของพระองค์ที่ท่าน
รักษากันไว้ในพระไตรปิฎก
3. พระไตรปิฎกเป็นแหล่งต้นเดิมของคาสอนในพระพุทธศาสนา คาสอน คาอธิบาย คัมภีร์ หนังสือ ตารา ที่
อาจารย์และนักปราชญ์ทั้งหลายพูด กล่าวหรือเรียบเรียงไว้ที่จัดว่าเป็นของในพระพุทธศาสนา จะต้องสืบขยายออกมา
และเป็นไปตามคาสอนแม่บทในพระไตรปิฎก ที่เป็นฐานหรือเป็นแหล่งต้นเดิม
4. พระไตรปิฎกเป็นหลักฐานอ้างอิงในการแสดงหรือยืนยันหลักการที่กล่าวว่า เป็นพระพุทธศาสนา จะเป็นที่
น่าเชื่อถือหรือยอมรับได้ด้วยดี เมื่ออ้างอิงหลักฐานในพระไตรปิฎก ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงขั้นสุดท้ายสูงสุด
5. พระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานตรวจสอบคาสอนในพระพุทธศาสนา คาสอนหรือคากล่าวใด ๆ ที่จะถือว่าเป็น
คาสอนในพระพุทธศาสนาได้ จะต้องสอดคล้องกับพระธรรมวินัยซึ่งมีมาในพระไตรปิฎก (แม้แต่คาหรือข้อความใน
พระไตรปิฎกเอง ถ้าส่วนใดถูกสงสัยว่าจะแปลกปลอม ก็ตรวจสอบด้วยคาสอนทั่วไปในพระไตรปิฎก)
6. พระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานตรวจสอบความเชื่อถือและข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ความเชื่อถือหรือข้อ
ปฏิบัติตลอดจนพฤติกรรมใด ๆ จะวินิจฉัยว่าถูกต้องหรือผิดพลาดเป็นพระพุทธศาสนาหรือไม่ ก็โดยอาศัยพระธรรม
วินัยที่มีมาในพระไตรปิฎกเป็นเครื่องตัด
ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ การศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกจึงเป็นกิจสาคัญยิ่งของชาวพุทธ ถือว่าเป็นการสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนา หรือเป็นความดารงอยู่ ของพระพุทธศาสนากล่าวคือ ถ้ายังมีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎ กเพื่อ
นาไปใช้ปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็ยังดารงอยู่ แต่ถ้าไม่มีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก แม้จะมีการปฏิบัติก็จะไม่เป็นไป
ตามหลั กการของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็จ ะไม่ดารงอยู่ คือจะเสื่ อมสู ญไปนอกจากความสาคัญในทาง
พระพุทธศาสนาโดยตรงแล้วพระไตรปิฎกยังมีคุณค่าที่สาคัญในด้านอื่น ๆ อีกมาก โดยเฉพาะ
1. เป็นที่บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับลัทธิ ความเชื่อถือ ศาสนา ปรัชญา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
เรื่องราว เหตุการณ์ และถิ่นฐาน เช่น แว่นแคว้นต่าง ๆ ในยุคอดีตไว้เป็นอันมาก
2. เป็นแหล่งที่จะสืบค้นแนวความคิดที่สัมพันธ์กับวิชาการต่าง ๆ เนื่องจากคาสอนในพระธรรมวินัยมีเนื้อหา
สาระเกี่ยวโยง หรือครอบคลุมถึงวิชาการหลายอย่าง เช่น จิตวิทยา กฎหมาย การปกครอง เศรษฐกิจ เป็นต้น
3. เป็นแหล่งเดิมของคาศัพท์บาลีที่นามาใช้ในภาษาไทย เนื่องจากภาษาบาลีเป็นรากฐานสาคัญส่วนหนึ่งของ
ภาษาไทย การศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกจึงมีอุปการะพิเศษแก่การศึกษาภาษาไทย
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ชื่อ - สกุล............................................ชั้น.............เลขที่............

ใบงานที่ 1

เรื่อง พระไตรปิฎก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาตัวเลขหน้าข้อความด้านล่างมาใส่ในช่องว่างใต้โครงสร้างพระไตรปิฎกให้สัมพันธ์กัน

พระวินัยปิฎก

พระอภิธรรมปิฎก

พระสุตตันตปิฎก

……………………………….
……………………………….

……………………………..….
………………………..……….

…………………………………
…………………………………

1. ชาวบ้านเฝ้าติดตามพฤติกรรมเจ้าอาวาส ทราบว่าเอาผู้หญิงขึ้นไปนอนบนกุฏิในตอนกลางคืน
2. วิไลต้องการทารายงานเกี่ยวประวัติความเป็นมาของกฐินและพิธีถวายกฐินที่ถูกต้อง
3. กานันแสงทองเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4. เสาวลักษณ์ต้องการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิตเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
5. สิทธิชัยต้องการศึกษาเรื่องของอริยสัจ 4 เพื่อเตรียมสอบปลายภาค
6. นิพนธ์ต้องการค้นหาพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ และข้อธรรมที่เรียกว่า “สังยุตต์”
7. คัมภีร์ที่รวบรวมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนที่เป็นพระธรรมเทศนาที่พระองค์ตรัสไว้กับบุคคลต่าง ๆ
8. ชาญชัยสงสัยการบวชเป็นพระฤาษีของเณรทองคา
9. สุนีย์มีข้อสงสัยทาไมในปัจจุบันไม่มีภิกษุณี จึงทาให้ต้องศึกษาประวัติความเป็นมาของภิกษุณี
10. ข้อสงสัยของครูชาติชายทาไมจึงจัดหมวดธรรมเป็น ธรรมที่ควรรู้ ธรรมที่ควรละ ธรรมที่ควรบรรลุ
ธรรมที่ควรเจริญ
11. ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ อินทรีย์ เกี่ยวกับบุคคล
12. คาถามคาตอบในหลักธรรม 500 ข้อ เกี่ยวกับความเห็นในนิกายต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา 18 นิกายเพื่อเป็น
ตัดสินพระธรรม
13. หมวดรวบรวมข้อหลักธรรมเบ็ดเตล็ด
14. เรื่องการทาสังคายนาครั้งที่ 1 และการทาสังคายนาครั้งที่ 2
15. ว่าด้วยการจาพรรษา อุโบสถและปวารณา

(ต1นไม1)

๑.๑ จากภาพ ลำต1น ราก ใบ รวมกันเปZนองคOประกอบที่สำคัญของอะไร

กิจกรรมการเรียนรู.
ขั้นนำ
๑. ครูให1นักเรียนดูภาพองคOประกอบของต1นไม1 (ลำตัน ราก ใบ) แล1วใช1คำถาม
ตGอไปนี้

๑.๒ การเรียนการสอนมีองคOประกอบอะไรบ1าง (ครู นักเรียน เนื้อหาที่เรียน)
สาระสำคัญ
๑.๓ องคOประกอบที่สำคัญพุทธศาสนา เปZนสิ่งที่ควรเคารพสูงสุดของชาวพุทธ
เมื่อมนุษยOปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา เรียกวGาอะไร ประกอบด1วยอะไรบ1าง (พระรัตนตรัย ประกอบด1วย พระพุทธ พระธรรม
ยGอมทำให1สังคมสงบสุข
พระสงฆO)
๑.๔ คำสอนของพระพุทธเจ1าอยูGในองคOประกอบใดของพระรัตนตรัย (พระ
ธรรม)

ตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ม.๒/๘ อธิบายธรรมคุณ และข1อ
ธรรมสำคั ญ ในกรอบอริ ย สั จ ๔ หรื อ
หลั ก ธรรมของศาสนาที ่ ต นนั บ ถื อ ตามที่
กำหนด เห็ น คุ ณ คG า และนำไปพั ฒ นา
แก1ปLญหาของชุมชนและสังคม
ส ๑.๑ ม.๒/๑๑ วิเคราะหOการปฏิบัติ
ตนตามหลั ก ธรรมทางศาสนาที ่ ต นนั บ ถื อ
เพื่อการดำรงตนอยGางเหมาะสมในกระแส
ความเปลี ่ ย นแปลงของโลกและการอยูG
รGวมกันอยGางสันติสุข

ภาระงาน/ ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง ธรรมคุณ ๖

สื่อ/ แหล>งเรียนรู.
๑. ภาพองคOประกอบของต1นไม1
๒. หนังสือพระพุทธศาสนาม.๒

ชั้นมัธยมศึกษาปNที่ ๒

กลุ>มสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา ๑ ชั่วโมง

หน>วยการเรียนรู.ที่ ๓ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๑๕ เรื่อง ธรรมคุณ ๖

๑๒๘

111
128

ด.านคุณลักษณะ
๓. นักเรียนเสนอแนวทางการ
ประยุกตOใช1ธรรมคุณ ๖ ในชีวิตประจำวันได1
อยGางเหมาะสม

ด.านทักษะและกระบวนการ
๒. นักเรียนวิเคราะหOประโยชนOข1อธรรม
สำคัญของธรรมคุณ ๖ ได1อยGางสมเหตุสมผล

ขอบเขตเนื้อหา
หลักธรรมคุณ ๖
จุดประสงคYการเรียนรู.
ด.านความรู.
๑. นักเรียนอธิบายข1อธรรมสำคัญของ
ธรรมคุณ ๖ ได1ถอยู่กต1ำงถู
องกต้อง
๒. ครูอธิบายเกี่ยวกับพระรัตนตรัยเพิม่ เติมและเชื่อมโยงคำตอบของนักเรียนเข1าสูG
บทเรียน เรื่อง ธรรมคุณ ๖ (คุณความดีงามของพระธรรม)
ขั้นสอน
๑. ครูให1นักเรียนสวดมนตO บทสรรเสริญพระธรรมคุณ ๖ ประการ โดยให1นักเรียน
ดูหนังสือเรียนพระพุทธ- ศาสนา ม.๒ ควบคูGการสวดมนตO
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ ๖
(สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโฏ อะกาลิโก เอหิปLสสิโก โอปะนะยิโก
ปLจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญbูหีติ)
๒. ครูให1นักเรียนศึกษาค1นคว1า เรื่อง ธรรมคุณ ๖ ในหนังสือเรียน
พระพุทธศาสนา ม.๒ และทำใบงานที่ ๒ เรื่อง ธรรมคุณ ๖ จากนั้นกันสนทนาใน
ประเด็นตGอไปนี้
๒.๑ บทสรรเสริญพระธรรมคุณ ๖ ประการ แปลความหมายได1อยGางไร (คุณ
ของพระธรรมมี ๖ ประการ เปZนบทสวดสำหรับน1อมนGาระลึกไว1ในใจ)
๒.๒ ครูยกตัวอยGางบทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ และสุGมนักเรียนอธิบาย
ความหมาย
๓. ครูให1นักเรียนรGวมกันวิเคราะหOประโยชนOบทสรรเสริญพระธรรมคุณ ๖
๔. ครูให1นักเรียนรGวมกันอภิปรายการนำประโยชนOบทสรรเสริญพระธรรมคุณ ๖
ไปประยุกตOใช1ในชีวิตประจำวัน

ชั้นมัธยมศึกษาปNที่ ๒

กลุ>มสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา ๑ ชั่วโมง

หน>วยการเรียนรู.ที่ ๓ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๑๕ เรื่อง ธรรมคุณ ๖

๑๒๙

112
129

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปNที่ ๒

หน>วยการเรียนรู.ที่ ๓ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

กลุ>มสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
๕. ครูให1นักเรียนสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณ ๖ พร1อมคำแปล
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ ๖
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม (พระธรรม เปZนสิ่งที่พระผู1มีพระภาคเจ1า ตรัส
ตรั
ไว1ดสีแไว้ล1ดวีแ) ล้ว)
สันทิฏฐิโฏ (เปZนสิ่งที่ผู1ศึกษาและปฏิบตั ิพึงเห็นได1ด1วยตนเอง)
อะกาลิโก (เปZนสิ่งที่ปฏิบัติได1 และให1ผลได1ไมGจำกัดกาล)
เอหิปLสสิโก (เปZนสิ่งที่ควรกลGาวกับผู1อื่นวGา ทGานจงมาดูเถิด)
โอปะนะยิโก (เปZนสิ่งที่ควรน1อมเข1ามาใสGตัว)
ปLจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญbูหีติ* (เปZนสิ่งที่ผู1รู1ก็รู1ได1เฉพาะตน)
ขั้นสรุป
ครูใช1คำถามให1นักเรียนรGวมกันแสดงความคิดเห็นดังนี้
๑. ธรรมคุณ ๖ มีความสำคัญอยGางไร (เปZนพระธรรมอันพระผู1มีพระภาคเจ1าทรง
แสดงไว1ดีแล1ว ผู1ปฏิบัติจะพึงเห็นได1เอง ไมGขึ้นอยูGกับกาลเวลา ควรเรียกให1มาดูได1 ควร
น1อมนำประพฤติปฏิบัติ เปZนธรรมที่วิญbูชนจะพึงรู1ได1เฉพาะตน)
๒. นั ก เรี ย นได1 ร ั บประโยชนO จากการสวดมนตO บทสรรเสริ ญพระธรรมคุ ณ ๖
ประการอยGางไรบ1าง
๓. นักเรียนจะนำความรู1จากการศึกษาข1อธรรมสำคัญไปปรับใช1ให1เกิดประโยชนO
ตGอชีวิตประจำวันของตนเองได1อยGางไร

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๑๕ เรื่อง ธรรมคุณ ๖

๑๓๐

113
130

114
๑๓๑ 131

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต7องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช7

เกณฑA

- การตอบคำถาม
- การอธิบาย

- คำถาม
- บทสรรเสริญพระ

- ตอบคำถามครบตาม
กำหนดผKานเกณฑM

- การศึกษาค-นคว-า
ด-วยตนเอง

ธรรมคุณ ๖
- ใบงาน เรื่อง ธรรมคุณ

- ตรวจใบงานเรื่อง
ธรรมคุณ ๖

๖

ด7านความรู7
การอธิบายข-อธรรมสำคัญ
ของธรรมคุณ ๖

ด7านทักษะ/กระบวนการ
การวิเคราะหMประโยชนMขจำก
-อ - การตอบคำถาม
ข้ธรรมสำคั
อธรรมส�ญำคัของธรรมคุ
ญของ ณ ๖ - การวิเคราะหM
ธรรมคุณ ๖
- การอภิปราย
- ตรวจใบงานเรื่อง

ด7านคุณลักษณะ
การเสนอแนวทางการ
ประยุกตMใช-ธรรมคุณ ๖ ใน
ชีวิตประจำวัน

- คำถาม
- บทสรรเสริญพระ

- ตอบคำถามครบตาม
กำหนดผKานเกณฑM

ธรรมคุณ ๖
- ใบงานเรื่อง ธรรมคุณ

ธรรมคุณ ๖

๖

- การตอบคำถาม

- คำถาม

- มีพฤติกรรมการ

- การอภิปราย
- สังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติกิจกรรม

- บทสรรเสริญพระ
ธรรมคุณ ๖
- แบบสังเกตพฤติกรรม

ปฏิบัติงานครบถ-วนผKาน
เกณฑM

ในชั้นเรียน

๑๓๒
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู/
.......................................................................................................................................................................
ป2ญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข/อเสนอแนะและแนวทางแก/ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู/สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข8อเสนอแนะของผู8บริหารหรือผู8ที่ได8รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู/ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............

115
132

116
๑๓๓ 133
ชื่อ - สกุล............................................ชั้น.............เลขที่............

ใบงานที่ ๒

เรื่อง ธรรมคุณ ๖
หน6วยการเรียนรู;ที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปGที่ ๒
คำชี้แจง ให:นักเรียนตอบคำถามตCอไปนี้
๑. ธรรมคุณ หมายถึง .........................................................................................................................................
๒. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ ๖
สวากขาโต ภะคะวะตา
ง ...............................................................................................................
สวากขาโต
ภะคะวะตา ธัธัมมโมโมหมายถึ
หมำยถึ
ง
ง .............................................................................................................................................
สันทิฏฐิโฏก หมายถึหมำยถึ
ง
ง ..............................................................................................................................................
อะกาลิโก หมายถึหมำยถึ
ง
ง ............................................................................................................................................
เอหิปัสR สิโก หมายถึ
หมำยถึ
ง
ง ..........................................................................................................................................
โอปะนะยิโก หมายถึ
หมำยถึ
ง
ง ................................................................................................................
ปัปRจจัตตัง เวทิ
เวทิตตัพัพโพ
โพวิวิญญTูญูหหีตีติ หมายถึ
ิ หมำยถึ
ง
๓. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ ๖ มีประโยชนWอยCางไรบ:าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
๔. นักเรียนมีแนวทางการนำประโยชนWจากบทสรรเสริญพระธรรมคุณ ๖ ไปประยุกตWใช:ในชีวิตได:อยCางไรบ:าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

หนEวยการเรียนรู.ที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กลุEมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู.
ส ๑.๑ ม.๒/๘ อธิบายธรรมคุณ ขั้นนำ
และข7อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ ๑. ครูให7นักเรียนลองเคาะโต]ะคนละ ๓ ครั้ง แล7วใช7คำถามวLารู7สึกอยLางไร เปaนทุก
หรื อ หลั ก ธรรมของศาสนาที ่ ตนนั บถื อ หรือไมL (เจ็บมือ เปaนทุกขT)
ตามที ่ ก ำหนด เห็ น คุ ณ คL า และนำไป ๒. ครูใช7คำถามวLา ทำไมนักเรียนจึงรู7สึกเจ็บมือ (รLางกายมีประสาทสัมผัสรับรู7
พัฒนา แก7ปQญหาของชุมชนและสังคม ความรู7สึก)
๓. ครูนำเข7าสูLบทเรียนวLา “การเจ็บมือก็คือความไมLสบายกายนั้นก็คือทุกขTแบบ
หนึ่ง ซึ่งเรารับรู7จากกายสัมผัส ยังมีทุกขTรูปแบบอื่น ๆ ที่นักเรียนควรรู7ไว7เพื่อเปaน
สาระสำคัญ
คำสอนของแตL
ะศาสนา
กำรที่ศำสนิ
กชนมีควำมรูล้ เข้
ำใจในหลัเมืก่ อ หลักคิดในชีวิตประจำวัน”
มนุษยTปำสอนก็
ฏิบัติตจามคำสอนแล7
อมทำให7
ธรรมค�
ะช่วยให้ศำสนิวกยLชนผู
้นั้นมี ขั้นสอน
ตำมควำมคิ
ดของนักเรี
กเรียยนน
ทุกกขTข์ต”ามความคิ
ดของนั
สังคมมีความสงบสุ
ข วิตเพื่อชีวิตที่มีสุข ๑. ครูสุLมนักเรียนอธิบายความหมายของคำวLา“ทุ
แนวทำงในกำรด�
ำรงชี
จากนั้นครูสรุปความหมายเพิ่มเติมให7สมบูรณT
๒. ครูให7นักเรียนรLวมกันศึกษาสื่อ Power Point เรื่อง ขันธT ๕ และครูถามคำถาม
ขอบเขตเนื้อหา
นักเรียนดังนี้
ทุกขT (ธรรมที่ควรรู7)
๑) ขันธT ๕ ประกอบด7วยอะไรบ7าง (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)
- ขันธT ๕
๓. ครูทบทวนความเข7าใจของนักเรียนโดยให7นักเรียนทำกิจกรรม “จับคูLขันธT ๕”
- อายตนะ
โดยมีข7อความกำหนดให7 และนักเรียนจับคูLวLาตรงกับขันธT ๕ ข้อใด
๑) รLางกาย (รูป)
๒) ความสุข ความทุกขT (เวทนา)

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๑๖ เรื่อง ทุกข9 (ธรรมที่ควรรู.) ขันธ9 ๕ และอายตนะ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การสรุปสาระสำคัญของขันธT ๕ และ
อายตนะ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ ๒
สื่อ/ แหลEงเรียนรู.
๑. สื่อ PowerPoint เรื่องขันธT ๕
๒. สื่อ PowerPoint เรื่อง อายตนะ
๓. กระดาน

๑๓๔
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หนEวยการเรียนรู.ที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กลุEมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
๓) กำหนดรู7 จำได7 (สัญญา)
จุดประสงค9การเรียนรู.
๔) คิดดี คิดชั่ว คิดเปaนกลาง (สังขาร)
ด.านความรู.
๕) ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ (วิญญาณ)
๑. นักเรียนอธิบายความหมายของ ขันธT
๔. ครูและนักเรียนรLวมกันสรุปสาระสำคัญของขันธT ๕ จากนั้นนักเรียนบันทึกลงใน
๕ และอายตนะได7อยLางถูกต7อง
สมุด
๕. นักเรียนรLวมกันศึกษาสื่อ PowerPoint เรื่อง อายตนะ และครูถามคำถาม
ด.านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนดังนี้
๒. นักเรียนระบุความสัมพันธTของขันธT
๑) อายตนะแบLงออกเปaนกี่สLวน ได7แกLอะไรบ7าง (๒ สLวน ได7แกL อายตนะ
๕ และอายตนะได7อยLางมีเหตุผล
ภายในและอายตนะภายนอก) จากคำตอบของนักเรียนครูอธิบายองคTประกอบของ
อายตนะภายในและอายตนะภายนอก
๖. ครูให7นักเรียนทำกิจกรรม “อาตยนะสัมพันธT” โดยมีข7อความกำหนดให7และ
ด.านคุณลักษณะ
๓. นั ก เรี ย นเห็ น ความสำคั ญ ของการ นักเรียนจับคูLตรงกับอายตนะภายในและอายตนะภายนอกข7อไหน จากจำนวน ๖
เรียนรู7ขันธT ๕ และอายตนะไปปรับใช7ใน ข7อ ดังนี้
๑) ผู7ชายคนนี้หน7าตาหลLอจัง (ตา รูป)
ชีวิตได7อยLางมีเหตุผล
๒) น้ำหอมยี่ห7อนี้มีกลิ่นเหม็นชวนเวียนหัว (จมูก กลิ่น)
๓) เสียงเพลงที่พี่เบิรTดร7องชLางไพเราะจัง (หู กลิ่น)
๔) ต7มยำกุ7งชามนี้มีรสชาติที่เผ็ดและเปรี้ยวมาก (ลิ้น รส)
๕) มือของเธอจับแล7วนิ่มมาก (กาย สัมผัส)
๖) ฉันอยากจะเปaนแฟนกับพี่คนนั้นจัง (ใจ อารมณT)

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๑๖ เรื่อง ทุกข9 (ธรรมที่ควรรู.) ขันธ9 ๕ และอายตนะ
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ ๒

๑๓๕
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ขั้นสรุป
ครูให7นักเรียนรLวมกันอภิปรายในประเด็นดังตLอไปนี้
- นั ก เรี ย นมี ว ิ ธ ี ก ารนำหลั ก ธรรมขั น ธT ๕ และอายตนะไปปรั บ ใช7 ใ น
ชีวิตประจำวันได7อยLางไร และถ7านักเรียนนำไปปฏิบัติแล7วจะสLงผลตLอตนเองและ
สังคมอยLางไร
(ชLวยทำให7เกิดความเข7าใจในทุกขTที่เกิดขึ้น รู7วLาสาเหตุเกิดจากสิ่งใด และหาทาง
แก7ไขตลอดจนฝuกให7ตนเองรับและซึมซับแตLสิ่งดี ๆ ซึ่งจะสLงผลให7ตนเองมีความสุข
ไมLหลงมัวเมาและไมLยึดติดกับสิ่งตLางๆ สังคมก็จะสงบสุข ปQญหาสังคมก็จะน7อยลง)

หนEวยการเรียนรู.ที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กลุEมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
๗. ครูและนักเรียนสรุปสาระสำคัญของอายตนะ จากนั้นให7นักเรียนจดบันทึกเพื่อ
ใช7ในการวิเคราะหTประโยชนT
๘. ครูวาดรูปมนุษยTที่กระดาน ๑ รูป แล7วสุLมนักเรียนออกมาวิเคราะหTประโยชนT
ขันธT ๕ และอายตนะ และอธิบายลักษณะที่ดีที่ผLานประสาทรับรู7ด7าน ตา หู จมูก
ลิ้น กาย และใจ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๑๖ เรื่อง ทุกข9 (ธรรมที่ควรรู.) ขันธ9 ๕ และอายตนะ
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ ๒

๑๓๖
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๑๓๗
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต7องการวัด/ประเมิน
ด7านความรู7
การอธิ บายความหมายของ
ขันธ5 ๕ และอายตนะ
ด7านทักษะ/กระบวนการ
การระบุ ค วามสั ม พั น ธ5 ข อง
ขันธ5 ๕ และอายตนะ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช7

เกณฑA

- ตอบคำถาม
- การอธิบาย

- คำถาม

- การสังเกต
- การตอบคำถาม
- การอธิบาย
- การวิเคราะห5

- สมุดจดบันทึก
- ตอบคำถามผDานเกณฑ5
- กิจกรรม“จับคูDขันธ5 ร@อยละ ๘๐
๕”
- กิจกรรม “อาตยนะ
สัมพันธ5”

ด7านคุณลักษณะ
การเสนอแนวทางประยุ กต5 - การตอบคำถาม
- คำถาม
การเรี ย นรู @ ข ั น ธ5 ๕ และ - สังเกตพฤติกรรมการ - การมีสDวนรDวมของ
อายตนะไปปรับใช@ในชีวิต
ปฏิ บ ั ต ิ ก ิ จ กรรมในชั้ น นักเรียน
เรียน

- ตอบคำถามได@ร@อยละ
๘๐ ผDานเกณฑ5

- ตอบคำถามผDานเกณฑ5
ร@อยละ ๘๐
- มีพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนตามจุดประสงค5

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรี ยนรู ้
...........................................................................................................................................................
ปYญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................
ข@อเสนอแนะและแนวทางแก@ไข
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู@สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ ข@อเสนอแนะของผู@บริหารหรือผู@ทไี่ ด@รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู@ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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รายวิชา สังคมศึกษา

ขอบเขตเนื้อหา
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
๑) หลักกรรม
๒) อกุศลกรรมบถ ๑๐
๓) อบายมุข ๖

สาระสำคัญ
คคลในสั
งคมปฏิ
กำรทีหากบุ
่บุคคลรู
้ว่ำสิ่งใดบ้
ำงเป็นบสิัต่งิตทีนหลี
่ก่อให้กเลี
เกิ่ยดงทาง
แหG ง ความเสื
่ อ ม ยGกอเลีมทำให1
ช ี ว่งิย่ตอและสั
ง คมมี
ควำมเสื
่อม กำรหลี
่ยงไม่ไปยุ
มน�ำควำม
สุความสงบสุ
ขมำให้ในชีขวิต

สื่อ/แหลHงเรียนรู.
๑.วีดวีิทดัศิทนYัศน์เรืเรื่อง่องชวนกิ
ชวนกินเหล1
นเหล้า ำ= =เเชGแช่ง ง๓๐ วินาที
๒. วีดิทัศนY เรื่อง ชีวิตเปลี่ยน ชายเรGรGอนเก็บ
เงิน ๒ หมื่น คืนเจ1าของ
๓. สื่อ PowerPoint เรื่อง สมุทัย
๔. วีดิทัศนY เรื่อง สาวหัวร1อน ชนเอง-เจ็บเองอาละวาดเอง
๕. วีดิทัศนY เรื่อง ชายเลGนพนันหมดตัวกระหน่ำ
ยิง ๒ ศพในคาสิโน

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่ ๒

จำกนั้นให้นักเรียนบรรยำยสิ่งที่พบเห็นจำกวีดิทัศน์นี้

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงาน เรื่อง สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลัก
๒. ครูชี้ให1เห็นวGา การดื่มสุราเปáนอบายมุขอยGางหนึ่ง พระพุทธองคY
กรรม อกุศลกรรมบถ ๑๐ และอบายมุข ๖
กลGาววGาเปáนทางแหGงความเสื่อมนำมาซึ่งบั่นทอนกำลัง สติปLญญา จึง
ทำให1เกิดเหตุการณYเชGนนี้ขึ้น ดังนั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องสมุทัยซึ่ง
เปáนธรรมที่ควรละ เชGน อบายมุขทัง้ หลาย เปáนต1น

(ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=2ec7Ql4hihI&list=PLd
Y1qQ1QCr7CsQAcxgCS0dJloMwmixEA&index=2)

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู.
ส ๑.๑ ม.๒/๘ อธิบายธรรมคุณ และข1อ ขัน้ นำ
ธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรม ๑. ครูให1นักเรียนชมวีดิทัศนY เรื่อง ชวนกินเหล1า = เเชGง ๓๐ วินาที
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด เห็นคุณคGา
และนำไปพัฒนา แก1ปLญหาของชุมชนและสังคม

กลุHมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๑๗ เรื่อง สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม อกุศลกรรมบถ ๑๐ และอบายมุข ๖
หนHวยการเรียนรู.ที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เวลา ๑ ชั่วโมง

๑๓๘
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กลุHมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
จุดประสงค\การเรียนรู.
ขั้นสอน
ด.านความรู.
๑. ครูเปçดวีดิทัศนY เรื่อง ชีวิตเปลี่ยน ชายเรGรGอนเก็บเงิน ๒ หมื่น คืน
๑. นักเรียนอธิบายความหมายของหลักกรรม เจ1าของ
อกุศลกรรมบถ ๑๐ และอบายมุข ๖ ได1อยGาง (https://www.youtube.com/watch?v=35zZeh-BzhU)
ถูกต1อง
แล1วตั้งคำถามจากวีดิทัศนYกรณีตัวอยGางวGาตรงกับสำนวนไทยวGา
อยGางไร (ทำดีได1ดี ทำชั่วได1ชั่ว/หวGานพืชเชGนไร ยGอมได1ผลเชGนนั้น)
ด.านทักษะและกระบวนการ
๒. ครูใช1สื่อ PowerPoint เรื่อง สมุทัย อธิบายเรื่องหลักกรรม (วิบัติ
๒. นักเรียนวิเคราะหYความสำคัญหลักธรรม ๔) ที่จะสGงผลกรรมให1เกิดขึ้น
ของหลั ก กรรม อกุ ศ ลกรรมบถ ๑๐ และ ๓. ครูเปçดวีดิทัศนY เรื่อง สาวหัวร1อน ชนเอง-เจ็บเอง-อาละวาดเอง
อบายมุข ๖ ได1อยGางมีเหตุผล
(https://www.youtube.com/watch?v=In3_b2KqYzI) แล1 ว ใช1
คำถาม หากพูดคุยกันแตGโดยดีจะเกิดเหตุการณYดังกลGาวหรือไมG ทำไม
ด.านคุณลักษณะ
จึงเกิดเหตุการณYนี้ขึ้น (ไมGเกิด แตGคูGกรณีใช1วาจาไมGสุภาพ และปฏิบัติ
๓. นั ก เรี ย นเสนอแนวทางในการแก1 ป L ญ หา ตนตGอคนอื่นไมGดีจึงเกิดเห็นการณYนี้ขึ้น)
สั ง คมโดยใช1 ห ลั ก ธรรมของ หลั ก กรรม ๔. ครูใช1สื่อ PowerPoint เรื่อง สมุทัย อธิบายเรื่องอกุศลกรรมบถ
อกุศลกรรมบถ ๑๐ และอบายมุข ๖ ได1อยGาง ๑๐ ที่กลGาวถึงความชั่วเกิดขึ้นจากทางด1านกาย วาจา และใจ
เหมาะสม
๕. ครูเปçดวีดิทัศนY เรื่อง ชายเลGนพนันหมดตัวกระหน่ำยิง ๒ ศพใน
คาสิโน
( https://www.youtube.com/watch?v=3kDi6VgiIbA)

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่ ๒

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๑๗ เรื่อง สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม อกุศลกรรมบถ ๑๐ และอบายมุข ๖
หนHวยการเรียนรู.ที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เวลา ๑ ชั่วโมง

๑๓๙

122
139

กลุHมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
แล1วใช1คำถามวGา การพนันเปáนอบายมุขที่สGงผลอยGางไรตGอผู1เลGน (ทำ
ให1เสียทรัพยYจนหมดตัว)
๖. ครูใช1สื่อ PowerPoint เรื่อง สมุทัย อธิบายเรื่องอบายมุข ๖ ที่
กลGาวถึงความเสื่อมที่เกิดจากอบายมุข
๗. ครูแบGงนักเรียนเปáน ๓ กลุGม ตามความเหมาะสม แล1วแจกใบงาน
เรื่อง สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม อกุศลกรรมบถ ๑๐ และ
อบายมุ ข ๖ โดยให1 น ั ก เรี ย นเสนอแนวทางแก1 ป L ญ หาที ่ เ กิ ด จาก
หลักธรรมดังกลGาวที่จะทำให1สังคมไทยเกิดความสงบสุข
ขั้นสรุป
๑. ครูให1นักเรียนรGวมกันอภิปรายข1อคิดที่ได1จากการเรียนวันนี้ (การ
รู1จักละสิ่งที่ทำให1เกิดทุกขYและรู1วิธีในการปฏิบัติตนเพื่อให1ปราศจาก
ความทุกขYนั้น ยGอมสGงผลให1เกิดความสุข ความเจริญและทำให1สังคม
มีความสงบสุข)
๒. ครูถามนักเรียนวGาจากหลักธรรมที่ศึกษานักเรียนจะนำไปปรับใช1
ในชี ว ิ ต ประจำวั น ได1 อ ยG า งไร (นำไปปรั บ ใช1 ใ นการดำเนิ น
ชีวิตประจำวัน การศึกษาเลGาเรียน ตั้งใจเรียน และปฏิบัติตนเปáนคน
ดีของสังคม ทำให1สังคมสงบสุข)

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่ ๒

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๑๗ เรื่อง สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม อกุศลกรรมบถ ๑๐ และอบายมุข ๖
หนHวยการเรียนรู.ที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เวลา ๑ ชั่วโมง

๑๔๐
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๑๔๑ 124

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต7องการวัด/ ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช7

เกณฑA

ด7านความรู7
การอธิบายความหมายของ
หลักกรรม อกุศลกรรมบถ

- ตอบคำถาม
- การอธิบาย

- คำถาม
- ตอบคำถาม
- สื่อ PowerPoint เรื่อง สมุทัย ระดับดีไดNรNอยละ
ร้๘๐
อยละผQา๘๐
ผ่ำนเกณฑ์
นเกณฑU

การวิเคราะหUความสำคัญ
หลักธรรมของหลักกรรม
อกุศลกรรมบถ ๑๐ และ

- ตอบคำถาม
- แบบประเมิน
ชิ้นงาน

- คำถาม
- ใบงาน เรื่อง สมุทัย (ธรรมที่
ควรละ) หลักกรรม

อบายมุข ๖

- การวิเคราะหU
- การอภิปราย

อกุศลกรรมบถ ๑๐ และ
อบายมุข ๖

๑๐ และอบายมุข ๖
ด7านทักษะ/กระบวนการ

- ตอบคำถาม
ระดับดีไดNรNอยละ
ร้๘๐
อยละผQา๘๐
ผ่ำนเกณฑ์
นเกณฑU

- กระบวนการกลุQม - วีดิทัศนU เรื่อง สาวหัวรNอน ชน
เอง-เจ็บเอง-อาละวาดเอง
ด7านคุณลักษณะ
การเสนอแนวทางในการ
กำรแก้
ปัญหำสั
งคมโดยใช้
แกNป`ญหาสั
งคมโดยใชN

- การตอบคำถาม

- คำถาม

หลักธรรมของหลักกรรม
อกุศลกรรมบถ ๑๐ และ

- การวิเคราะหU
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- สังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติกิจกรรม

อบายมุข ๖

ในชั้นเรียน

- มีพฤติกรรมการ
ปฏิ
บัติตบนตาม
กำรปฏิ
ัติตนตำม
จุดประสงคU ผQาน
เกณฑUที่กำหนด

๑๔๒
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรูN
.......................................................................................................................................................................
ป`ญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ขNอเสนอแนะและแนวทางแกNไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูNสอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข7อเสนอแนะของผู7บริหารหรือผู7ที่ได7รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูNตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............
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ชื่อ - สกุล............................................ชั้น.............เลขที่............

ใบงาน
เรื่อง สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม อกุศลกรรมบถ ๑๐ และอบายมุข ๖
หน'วยการเรียนรู/ที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปAที่ ๒
ค�แบบฟอรE
าชี้แจง ให้นมักเรียนระบุปัญหำที่พบในสังคมไทยพร้อมทั้งน�ำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่เป็นไปได้

กลุ'มที่ 1๑
ปIญหาในสังคมไทย
เรื่อง……………………………

แนวทางการปIญหาโดยใช/
หลักธรรมของ หลักกรรม

127

กลุ@มที่ ๒2
ป*ญหาในสังคมไทย
เรื่อง……………………………

แนวทางการป*ญหาโดยใช2
หลักธรรมของ

อกุศลกรรมบถ ๑๐
10
อกุศลกรรมบถ 10

128

กลุ$มที่ ๓3
ป,ญหาในสังคมไทย
เรื่อง……………………………

แนวทางการป,ญหาโดยใชB
หลักธรรมของ

อบายมุข ๖6

กิจกรรมการเรียนรู1
ขั้นนำ
๑. ครูนำเข1าสูGบทเรียนด1วยการสอบถามนักเรียนด1วยประเด็นคำถาม
ดังนี้
๑) สิ่งใดที่ทำให1นักเรียนมีความสุข
๒) ความสุขตามที่นักเรียนคิด หรือเข1าใจเป[นอยGางไร
สาระสำคัญ
โดยครูทำการสุGมนักเรียน หรือสมัครใจตอบประมาณ ๔ – ๕ คน
หากบุ
คคลในสั
าหมายแล1
หำกบุ
คคลในสั
งคมก�งคมกำหนดเปN
ำหนดเป้ำหมำยแล้
วปฏิบวัตปฏิิตนบัติ เมื่อได1คำตอบแล1วให1ครูบันทึกคำตอบนั้นไว1บนกระดาน
ตนตามคำสั
่งสอนของศาสดาของศาสนานั
ตำมค�ำสั่งสอนของศำสนำนั
้น ๆ ย่อมท�ำให้ช้นีวิตๆ ยGอม ๒. ครูชี้ให1เห็นวGา “ความสุขของแตGละคนไมGเหมือนกัน เชGนเดียวกับ
ทำให1
ิตและสั
งคมมีความสงบสุ
ข เป้ำหมำยสูงสุด ศาสนาพุทธได1แยกความสุขจากสิ่งตGาง ๆ เพื่อชี้ให1เห็นวGาดำเนินชีวิต
และสัชงีวคมมี
ควำมสงบสุ
ขและบรรลุ
อยGางไรจึงจะได1พบกับความสุขที่แท1จริง”
ของชีวิต
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นสอน
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข ๒
๑. ครูใช1สื่อ PowerPoint เรื่อง นิโรธ อธิบายสุข ๒ จากนั้นครูซักถาม
- สามิสสุข
คำถามกับนักเรียนในประเด็นดังนี้
- นิรามิสสุข
๑) สุข หมายถึงอะไร (ความสบายกาย สบายใจการดับทุกขj หรือ
สิ้นทุกขj)
๒) สามิสสุข คืออะไร (ความสุขภายนอก หรือความสุขทางกาย)
๓) นิรามิสสุข คืออะไร (ความสุขภายใน หรือความสุขทางใจ)

ตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ม.๒/๘ อธิบายธรรมคุณ และข1อธรรม
สำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่กำหนด เห็นคุณคGาและนำไปพัฒนา
แก1ปLญหาของชุมชนและสังคม

ภาระงาน/ ชิ้นงาน
- ภาพที่สื่อถึงสามิสสุขและนิรามิสสุข บน
กระดาษบรูnฟ

สื่อ/ แหลGงเรียนรู.
๑. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.๒
๒. กระดาน
สื่อ PowerPoint เรื่อง นิโรธ
๓. สื่อ PowerPoint เรื่อง นิโรธ

ชั้นมัธยมศึกษาปQที่ ๒

กลุGมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา ๑ ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๑๘ เรื่อง นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข ๒ สามิสสุข และนิรามิสสุข
หนGวยการเรียนรู.ที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

๑๔๖

129
146

กลุGมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
จุดประสงคXการเรียนรู.
๔) สุ ข ในนิ โ รธในความหมายของพระพุ ท ธศาสนา คื อ สุ ข ใน
ด.านความรู.
ความหมายใด (นิรามิสสุข)
๑. นักเรียนอธิบายความหมายของสุข ๒ สามิสสุข ๒. ครูให1นักเรียนรGวมกันทำกิจกรรม “ความสุขแบบไหน” โดยครูมี
และนิรามิสสุขได1 อยGางถูกต1อง
คำถามให1นักเรียนจำนวน ๕ ข1อ ให1นักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุด
คำถามจำนวน ๕ ข1อมีดังนี้
ด.านทักษะและกระบวนการ
๑) เด็กหญิงกิ่งชอบฟLงเพลงปqอบ เพราะเมื่อฟLงแล1วทำให1เขามี
ตำมองค์ประกอบของ
๒. นักเรียนแยกแยะประเด็
นแยกแยะสุข ๒ นจากสถานการณj
ตัวอยGาง ความสุข (สามิสสุข/ นิรามิสสุข)
สุขอ๒ยGาจำกสถำนกำรณ์
ที่ก�ำหนดให้ได้ถูกต้อง
ได1
งมีเหตุผล
๒) เด็กชายเกGงกาจมีความสุขเวลาเลGนรถแขGง (สามิสสุข/ นิรา
มิสสุข)
ด.านคุณลักษณะ
๓) ฟNาชอบนั่งสมาธิเวลาเครียด เพราะการนั่งสมาธิทำให1ฟNามี
๓. นักเรียนเสนอแนะความสำคัญของการปฏิบัติตน ความสุขและจิตใจสงบ (สามิสสุข/ นิรามิสสุข)
สุข และนิ
รำมิสสุรขามิ
) ได้สสุอขย่ำได1
ง อยGาง
ตามสุข ๒ (สำมิสสามิ
สสุข และนิ
๔) ณรงคjเดชมีความสุขหลังจากฟLงพระเทศนj (สามิสสุข/ นิรา
เหมาะสม
มิสสุข)
๕) อาหารที่อรGอยทำให1หนูแดงมีความสุขเสมอ (สามิสสุข/ นิรา
มิสสุข)
จากนั้นครูสุGมเลขที่ของนักเรียนเฉลยคำตอบในแตGละข1อ และครู
คอยอธิบายเพิ่มเติม
๓. ครูแบGงกลุGมนักเรียนออกเป[น ๒ กลุGม

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๑๘ เรื่อง นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข ๒ สามิสสุข และนิรามิสสุข
หนGวยการเรียนรู.ที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ชั้นมัธยมศึกษาปQที่ ๒

เวลา ๑ ชั่วโมง

๑๔๗

130
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ชั้นมัธยมศึกษาปQที่ ๒

กลุGมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ขั้นสรุป
ครูใช1คำถามให1นักเรียนรGวมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้
๑. นักเรียนสามารถนำหลักธรรมในเรื่องนิโรธไปใช1ใน
ชีวิตประจำวันได1อยGางไร (ฝuกปฏิบัติตนให1เข1าใจกับความสุขที่เกิดขึ้นว่ำ
วGาแบบไหนเป[
นความสุ
ง ่อเพืจะท�
่อจะทำให1
เราประสบกั
บความสุ
แบบไหนเป็
นควำมสุ
ขทีข่แทีท้แ่ จท1ริจง ริเพื
ำให้เรำประสบกั
บควำมสุ
ขข
ความสำเร็
ควำมส�
ำเร็จในชีวิตที่แท้ท1จริง)

รายวิชา สังคมศึกษา
กลุGมที่ ๑ ศึกษาค1นคว1า เรื่อง สามิสสุข
กลุGมที่ ๒ ศึกษา
ษำค้
ค1นคว1กลุา่มเรืที่อ๒ง นิศึรกามิ
สสุนขคว้ำ เรื่อง นิรำมิสสุข
โดยให1นักเรียนแตGละกลุGมศึกษาในประเด็นความหมายและวาด
ภาพระบายสีประกอบให1ชัดเจน ลงบนกระดาษบรูnฟที่ครูแจกให1 โดย
ในแตGละกลุGมต1องมีคำถามในการนำเสนอ กลุGมละ ๓ คำถาม
๔. ครูให1ตัวแทนกลุGมละ ๓ คน ออกมานำเสนอสิ่งที่ค1นคว1าและ
อธิบายความหมายของรูปภาพที่สื่อถึงสามิสสุข หรือนิรามิสสุขหน1าชั้น
เรียน
๕. ครูถามนักเรียนวGา หากเราสามารถปฏิบัติตนตามสุข ๒ สามิสสุข
และนิรามิสสุขจะสGงผลดีและผลเสียอยGางไรบ1าง

เวลา ๑ ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๑๘ เรื่อง นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข ๒ สามิสสุข และนิรามิสสุข
หนGวยการเรียนรู.ที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

๑๔๘
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ชั้นมัธยมศึกษาปQที่ ๒

กลุGมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. นักเรียนได1ข1อคิดจากการเรียนเรื่องหลักธรรมในอริยสัจ หมวด
นิโรธอยGางไรบ1าง (การนำหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับความสุขมาปฏิบัติ
จะสGงผลทำให1เกิดความสุขที่ยั่งยืนและเป[นความสุขที่ถาวร)

รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา ๑ ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๑๘ เรื่อง นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข ๒ สามิสสุข และนิรามิสสุข
หนGวยการเรียนรู.ที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

๑๔๙

149
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๑๕๐ 133

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต7องการวัด/
ประเมิน
ด7านความรู7
การอธิบายความหมาย

วิธีการ

เกณฑA

- ประเด็นคำถาม

- ตอบคำถามไดLรLอยละ

ของสุข ๒ สามิสสุข และ - การอธิบาย
นิรามิสสุข
- การอภิปราย

- สื่อ PowerPoint เรื่อง
นิโรธ

๘๐
ผPานเกณฑS
ร้อยละ
๘๐ ผ่ำนเกณฑ์

นทักกษะ/กระบวนการ
ษะ/
ด้ด7าานทั
กระบวนการการการ
กำรแยกแยะสุ
ข ๒ จำก - การถามตอบ
สถำนกำรณ์
ำง
แยกแยะสุขต๒ัวอย่
จาก
- การอธิบาย

- ประเด็นคำถาม
- สถานการณSตัวอยPาง

- ตอบคำถามไดLตาม
จุดประสงคSรLอยละ ๘๐

สถานการณSตัวอยPาง

- การถามตอบ

เครื่องมือที่ใช7

- การวิเคราะหS
- การอภิปราย

- กิจกรรม “ความสุขแบบ ผPานเกณฑS
ไหน”

ด7านคุณลักษณะ
การเสนอแนะ
ความสำคัญของการ
กำรปฏิ
ัติตนตำมสุ
ปฏิ
บัติตบนตามสุ
ข ๒ข ๒
(สำมิสสสุสุขขและนิรำมิ
สามิ
ามิสสุข)

- ตอบคำถามไดLตาม
- การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม
- การถามตอบ
- ประเด็นคำถาม
จุดประสงคSรLอยละ ๘๐
- กระบวนการกลุPม
- ภาพที่ส่อื ถึงสามิสสุขและ ผPานเกณฑS
- การวิเคราะหS
- การอภิปราย

นิรามิสสุข บน
กระดาษบรูaฟ

- มีพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนตามจุดประสงคS
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๑๕๑
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู,
.......................................................................................................................................................................
ป/ญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข,อเสนอแนะและแนวทางแก,ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู,สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข8อเสนอแนะของผู8บริหารหรือผู8ที่ได8รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู,ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............

- บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา

กลุIมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู.
ตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ม.๒/๘ อธิ บ ายธรรมคุ ณ ขั้นนำ
และข1อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ ๑. ครูนำเข1 าสูG บทเรียนด1 วยสำนวน “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบ
หรื อ หลั กธรรมของศาสนาที ่ ตนนั บถื อ บัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” และให1นักเรียนรGวมกันอภิปรายการเลือกคบ
ตามที ่ ก ำหนด เห็ น คุ ณ คG า และนำไป เพื่อน นักเรียนจะเลือกคบเพื่อนที่มีคุณสมบัติอยGางไร จึงจะทำให1ชีวิตของ
พัฒนา แก1ปLญหาของชุมชนและสังคม นักเรียนมีความสุขพบแตGสิ่งที่ดี (คบเพื่อนที่ดี ชGวยแนะนำสั่งสอนให1เห็นวGา
อะไรผิด อะไรถูก ทำให1เกิดความคิดเห็นที่ถูกต1อง มีความตั้งใจศึกษาเลGา
เรียน)
สาระสำคัญ
หากบุคคลในสังคมศึกษาและปฏิบัติ ๒. ครูให1นักเรียนรGวมกันอภิปรายแนวทางปฏิบัติใดบ1างที่จะทำให1ชีวิต
ตนตามคำสั่งสอนของศาสดาของศาสนา ดำเนินไปสูGหนทางแหGงความดับทุกขaตGอไป (คบเพื่อนที่ดีมีความประพฤติที่ดี
นั้น ๆ ยGอมทำให1ชีวิตและสังคมมีความ งาม ไมGเบียดเบียนผู1อื่น)
๓. ครูชี้ให1เห็นวGา แม1เรายังไมGได1ปฏิบัติตามสำนวน แตGเราก็คาดการณaได1วGา
สงบสุข
หากปฏิบัติตนในแบบดังกลGาวแล1วจะสGงผลเชGนใด พระศาสดาจึ
พุทธเจ้ำจึงงชีชี้ห้หลัลักกธรรม
ธรรม
คำสอนเกี่ยวกับวิธี หรือหนทางที่จะนำไปสูGความดับทุกขaมาปฏิบัติจะสGงผล
ขอบเขตเนื้อหา
ทำให1เกิดความสุขที่ยั่งยืน
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ ๒

เวลา ๑ ชั่วโมง

ภาระงาน/ ชิ้นงาน
- กระดาษบรูlฟความรู1 เรื่อง บุพพนิมิตรของ
มัชฌิมาปฏิปทา (ตามหัวข1อที่ได1รับมอบหมาย)

สื่อ/ แหลIงเรียนรู.
๑. ป้สำนวน
ำยส�ำนวน“คบคนพาล
“คบคนพำล พาลพาไปหาผิ
พำลพำไปหำผิด ด
คบบัณฑิต บัณฑิตพำไปหำผล”
พาไปหาผล”
๒. สื่อ Power Point เรื่อง มรรค (ธรรมที่ควร
เจริญ) บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๑๙ เรื่อง มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา
หนIวยการเรียนรู.ที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

๑๕๒

135
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กลุIมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
จุดประสงค[การเรียนรู.
ขั้นสอน
ด.านความรู.
๑. ครูอธิ บายความรู1 เรื่อง มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) บุพพนิมิตรของ
๑. นั ก เรี ย นอธิ บ ายความหมายของ มัชฌิมาปฏิปทาโดยใช1สื่อ Power Point เรื่อง มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทาได1อยGาง บุ พ พนิ ม ิ ต รของมั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทาแล1 ว ใช1 ค ำถามวG า “บุ พ พนิ ม ิ ต รของ
ถูกต1อง
มัชฌิมาปฏิปทามีความหมายวGาอยGางไร” (ธรรมะซึ่งเปpนทางบGงบอกวGา
หนทางดับทุกขaจะเกิดแกGผู1นั้น)
ด.านทักษะและกระบวนการ
๒. ครูให1นักเรียนแบGงกลุGม เปpน ๗ กลุGม และให1ตัวแทนออกมาจับสลาก
๒. นักเรียนวิเคราะหaประโยชนa
เลือกหัวข1อ โดยทั้ง ๗ หัวข1อประกอบด1วย
บุ พ พนิ ม ิ ต รของมั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทามาได1
๑) กัลยาณมิตตตา
อยGางมีเหตุผล
๒) สีลสัมปทา
๓) ฉันทสัมปทา
ด.านคุณลักษณะ
๔) อัตตสัมปทา
๓. นักเรียนเสนอแนวทางการนำ
๕) ทิฏฐิสัมปทา
ประโยชนaของบุพพนิมิตรของ
๖) อัปปมาทสัมปทา
มัชฌิมาปฏิปทามาใช1ในชีวิตประจำวันได1
๗) โยนิโสมนสิการสัมปทา
อยGางมีเหมาะสม
๓. ครูแจกกระดาษบรูlฟพร1อมปากกาเมจิ และให1แตGละกลุGมรGวมกันแสดง
ความคิ
ดเห็้ในนประเด็
เกี่ยวกับนความหมายและประโยชนaของการปฏิบัติตนตามหลัก
สรุ
ปควำมรู
บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา ตามหัวข1อที่ได1รับมอบหมาย

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๑๙ เรื่อง มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา
หนIวยการเรียนรู.ที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ ๒

เวลา ๑ ชั่วโมง

๑๕๓

136
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ขั้นสรุป
ครูให1นักเรียนรGวมกันอภิปรายในประเด็นดังนี้
๑. นั ก เรี ย นสามารถนำหลั ก ธรรมในเรื ่ อ งมรรคไปปรั บ ใช1 ใ น
ชีวิตประจำวันได1อยGางไร (สามารถนำไปปรับใช1ในการดำเนินชีวิตได1หลาย
ด1าน เชGน การเลือกคบเพื่อน การปฏิบัติตนให1อยูGในศีลธรรม การตั้งใจทำสิ่ง
ที่ดีงาม การฝwกตนเองให1มีความพร1อมสมบูรณaทั้งทางกายและใจ การยึดมั่น
ในสิ่งที่ถูกต1องดีงาม รวมถึงการพร1อมด1วยความไมGประมาท)
๒. นักเรียนได1ข1อคิดจากการเรียนเรื่องหลักธรรมในอริยสัจ ๔ หมวด
มรรคอยGางไรบ1าง (การนำหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับวิธีหรือหนทางที่จะ
นำไปสูGความดับทุกขaมาปฏิบัติจะสGงผลทำให1เกิดความสุขที่ยั่งยืน)

กลุIมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
๔. ครูสุGมกลุGมนักเรียนออกมานำเสนอหน1าชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียน
รGวมกันแสดงความคิดเห็นและครูอธิบายเพิ่มเติมให1สมบูรณa

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๑๙ เรื่อง มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา
หนIวยการเรียนรู.ที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ ๒

เวลา ๑ ชั่วโมง

๑๕๔
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต7องการวัด/ประเมิน
ด7านความรู7
การอธิบายความหมายของ
บุพพนิมิตรของ
มัชฌิมาปฏิปทา

วิธีการ
- การถามตอบ

เครื่องมือที่ใช7
- ประเด็นคำถาม

เกณฑA
- ตอบคำถามไดU

- การอธิบาย
- สื่อ Power Point เรื่อง มรรค รUอยละ ๘๐
- การอภิปราย
(ธรรมที่ควรเจริญ) บุพพนิมิตร ผ?านเกณฑ[
- กระบวนการกลุ?ม ของมัชฌิมาปฏิปทา

ด7านทักษะ/กระบวนการ
การวิเคราะห[ประโยชน[

- การถามตอบ

- ประเด็นคำถาม

บุพพนิมิตรของ
มัชฌิมาปฏิปทามา

- การอธิบาย
- การวิเคราะห[

- สื่อ Power Point เรื่อง มรรค ตามจุดประสงค[
(ธรรมที่ควรเจริญ) บุพพนิมิตร รUอยละ ๘๐

- ตอบคำถามไดU

- การอภิปราย
ของมัชฌิมาปฏิปทา
ผ?านเกณฑ[
- กระบวนการกลุ?ม - กระดาษบรู _ ฟ ความรูU เรื ่ อ ง
บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา
(ตามหัวขUอที่ไดUรับมอบหมาย)
ด7านคุณลักษณะ
การเสนอแนวทางการนำ
ประโยชน[ของบุพพนิมิตร

- การสังเกต
พฤติกรรม

ของมัชฌิมาปฏิปทามาใชUใน - การตอบคำถาม
ชีวิตประจำวัน
- การอธิบาย

- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ประเด็นคำถาม

- สื่อ Power Point เรื่อง มรรค จุดประสงค[
(ธรรมที่ควรเจริญ) บุพพนิมิตร

- การวิเคราะห[
ของมัชฌิมาปฏิปทา
- การอภิปราย
- กระดาษบรู_ฟความรูU เรื่อง
- กระบวนการกลุ?ม บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา
- การนำเสอนหนUา
ชั้นเรียน

- มีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนตาม

(ตามหัวขUอที่ไดUรับมอบหมาย)

156
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรูU
.......................................................................................................................................................................
ปfญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ขUอเสนอแนะและแนวทางแกUไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูUสอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข7อเสนอแนะของผู7บริหารหรือผู7ที่ได7รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูUตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............

ขอบเขตเนื้อหา
- พุทธศาสนสุภาษิต

ในสังคม

ตำมได้จะทำให้ชีวิตมีควำมสุขและเกิดควำมสันติ

ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี หำกทุกคนสมำรถปฏิบั ติ

สาระสาคัญ
คำสอนของศำสนำต่ำง ๆ เป็นแนวทำงกำร

ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.2/8 อธิบายธรรมคุณและข้อธรรม
ส าคั ญ ในกรอบอริ ย สั จ 4 หรื อ หลั ก ธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนดเห็นคุณค่าและ
นาไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

รายวิชา สังคมศึกษา

1) จากวีดิทัศน์ นักเรียนคิดว่าเด็กคนนั้นทาไปเพราะมีนิสัยขี้ขโมย
จริง ๆ หรือไม่ เพราะอะไร (ไม่ใช่ เพราะยากจนมาและต้องการนายาไปรักษา
แม่)
2) นักเรียนคิดว่าเหตุใดเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวถึงต้องช่วยเหลือเด็ก
คนนี้ (สงสาร เห็นใจ อยากให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้/แสดงความคิดเห็น)
3) จากวีดิ ทัศน์ นั กเรี ย นคิด ว่ามีข้อคิดของเรื่ องตรงกับพุทธศาสน
สุภาษิตใด (ทาเช่นไรได้ผลเช่นนั้น ทาดีย่อมได้ดี /พิจารณาคาตอบของผู้เรียน)

(ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=7s22HX18wDY)
7s22HX18wDY)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครู เปิดวีดิ ทัศน์ เรื่อง "การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สุด" 3 นาที แล้ วให้
นักเรียนร่วมกันตอบคาถามต่อไปนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- แบบบันทึกประสบการณ์พุทธ-สุภาษิต
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประสบการณ์ ชี วิ ต ของ
นักเรียน

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์ เรื่อง "การให้ คือการสื่อสาร
ที่ดีที่สุด"
2. สื่อ PowerPoint เรื่อง พุทธศาสน
สุภาษิต

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๑๕๗
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เหมาะสม

สุ ภ ำษิ ต น าไปปฏิ บั ติ กั บ ชี วิ ต ประจ าวั น ได้ อ ย่ า ง

ประยุ ก ต์ เ หตุ ก ำรณ์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ พุ ท ธศำสน

ด้านคุณลักษณะ
3. นั กเรีย นแสดงความคิดเห็ น ยกตัวอย่ำงกำร

ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นักเรียนวิเคราะห์ความสาคัญของพุทธศาสน
สุภาษิตได้อย่ำงมีเหตุผล

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนอธิบายความหมายของ พุทธศาสน
สุภาษิตได้ถูกต้อง

รายวิชา สังคมศึกษา

2. ผู้สอนเชื่อมโยงสู่บทเรียนว่า เหตุการณ์หลาย ๆ เหตุก ารณ์เกิดขึ้นและมี
ข้ อ คิ ด สอนใจเราทุ ก คน พุ ทพุธศาสน-สุ
ทธศำสนสุภภาษิ
ำษิต ก็ เ ป็ น ถ้ อ ยค าสอนใจหนึ่ ง ที่
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นบทเรียนและนามาปฏิบัติในชีวิตสงบสุข
วันนี้เราจะเรียนเรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
ขั้นสอน
1. ครูสุ่มผู้เรียน ๒2-3
- ๓ คนเพื่อบอกความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต แล้วใช้
คาสาคัญร่วมกันสรุปความหมาย โดยใช้สื่อ PowerPoint เรื่อง พุทธศาสน
สุภาษิต อธิบายประกอบให้สมบูรณ์ (พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคาดีๆ
ในพระพุทธศาสนา)
2. ครูอธิบายหลักการอ่านภาษาบาลี โดยเฉพาะ เครื่องหมาย (พินทุ) และ
และอ่าำนตั
นตัววอย่
อย่าำงพุ
งพุททธ-ศาสนสุ
ธ
(นฤคหิต) และอ่
ภาษิตร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
อ่านพุทธศาสนสุภาษิตได้
3. ครูเปิดพุทธศาสนสุภาษิตจานวน 4 คาดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้เรียนเลือกว่า
พุทธศาสนสุภาษิตใดมีความเกี่ยวเนื่องประสบการณ์ชีวิต หรือเคยเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวันของนักเรียน และสุ่มนักเรียนออกมาเล่าประสบการณ์ หรือ
หากไม่ได้ออกมาเล่า ให้เขียนบันทึกประสบการณ์ลงในแบบบันทึก
ประสบการณ์เพื่อเล่าเรื่องราวของตนลงไป ใช้เวลา 20 นาที

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๑๕๘
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รายวิชา สังคมศึกษา

1) อตตาน ทมยนติ ปณฑิตา.
บัณฑิต ย่อมฝึกตน.
2) รกเขยย อตตโน สาธุ ลวณ โลณต ยถา. พึงรักษาความดีของตน
พึงรัดักงเกลื
ษำควำมดี
ไว้
อ ของตนไว้ดังเกลือรักษำควำมเค็ม
รักษาความเค็ม.
3) นิสมม กรณ เสยโย.
ใคร่ ค รวญก่ อ นแล้ ว จึ ง
ทใคร่
า ดีคกรวญก่
ว่า อนแล้วจึงท�ำดีกว่ำ
4) โลโภ ธมมาน ปริปนโถ.
ความโลภเป็ น อัน ตราย
ควำมโลภเป็
แห่งธรรม นอันตรำยแก่ธรรมทั้งหลำย
ทั้งหลาย.
5) โกโธ ทุมเมธโคจโร.
ความโกรธเป็ น อารมณ์
ของคนมี นอำรมณ์ของคนมีปัญญำทรำม
ควำมโกรธเป็
ปัญญาทราม.
6) โกธ ปญาย อุจฉินเท.
พึ ง ตั ด ความโกรธด้ ว ย
ดควำมโกรธด้วยปัญญำ
ปัพึญงตัญา.
7) ทท ปิโย โหติ ภชนติ น พหู
ผู้ ใ ห้ ย่ อ มเป็ น ที่ รั ก คน
หมู
อมนที่รัก หมู่มำกย่อมคบเขำ
ผู้ให้่มยากย่
่อมเป็
คบเขา.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๑๕๙
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ขั้นสรุป
ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้
1. จากพุทธศาสนสุภาษิตที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของนักเรียนทุก
คน แสดงให้เห็นว่าหากเราศึกษาพุทธศาสนสุภาษิตจะให้ข้อคิดอย่างไร
(คติ ส อนใจทางศาสนาเป็ น หลั ก ธรรมค าสอนที่ ดี ง าม ปรากฏใน
ลักษณะข้อคิด ข้อเตือนใจให้กับผู้ที่นาไปยึดถือและปฏิบัติ อันมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อความสุขความเจริญในการดาเนินชีวิต)
2. ถ้านักเรียนปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิตจะส่งผลอย่างไรต่อสังคม
(สังคมมีแต่ความสงบสุข ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข)

ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
ผู้บูชาเขาย่อมได้รับการ

รายวิชา สังคมศึกษา

8) กลนาณการี กลยาณ ปาปการี จ ปาปก
9) ปูชโก ลภเต ปูช วนทโก ปฏิวนทน
ไหว้ตอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๑๖๐
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๑๖๑
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
การอธิ บ ายความหมาย - การตอบคาถาม
ของพุทธศาสนสุภาษิต
- การอธิบาย
- การอภิปราย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
การวิเคราะห์ความส าคัญ - การตอบคาถาม
ของพุทธศาสนสุภาษิต
- การอธิบาย
- การอภิปราย
- การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
- แบบบันทึกระสบการณ์
ด้านคุณลักษณะ
การแสดงความคิ ด เห็ น - การสังเกตพฤติกรรม
ยกตั ว อย่ า งการประยุ ก ต์ - แบบบันทึกประสบการณ์
เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
พุ ท ธศาสนสุ ภ าษิ ต น าไป
ปฏิบัติกับชีวิตประจาวัน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ประเด็นคาถาม
สื่อ PowerPoint เรื่อง
พุทธศาสนสุภาษิต

- ตอบคาถามได้ร้อย
ละ
80 ๘๐
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
ผ่ำนเกณฑ์

- ประเด็นคาถาม
- แบบประเมินผลงาน

- ตอบคาถามได้ตาม
จุดประสงค์ร้อยละ
ร้อยละ
๘๐ ผ่ำนเกณฑ์
80
ผ่านเกณฑ์

- แบบสังเกตพฤติกรรม - มีพฤติกรรมการ
กำรปฏิ
ัติตนตำม
- แบบประเมินผลงาน ปฏิ
บัติตบนตาม
จุดประสงค์ ร้อยละ
ร้อยละ
๘๐ ผ่ำนเกณฑ์
80
ผ่านเกณฑ์
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ..................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............
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1

2

รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน
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กำรบริหำรจิตเจริญปัญญำ

กำรบริหำรจิตเจริญปัญญำ

0

2

7 9

พอใช้ ขึ้นไป

4 6

4

ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม 2/9 เห็ นคุณค่าของการพัฒ นาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ วิธี
คิดแบบอุบายปลุ กเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือ
สาระสาคัญ
การฝึ กควบคุมวิธีการคิดอยู่ เสมอ ทาให้ เป็นผู้มีเหตุผ ล
เข้าใจสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างดี นามาซึ่งการ
พัฒนาการเรียนรู้และดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
ขอบเขตเนื้อหา
โยนิโ สมนสิ การ เป็ นวิ ธีการคิด ในทางพระพุท ธศาสนา
หมายถึง การคิดโดยแยบคาย คือ คิดดี คิดเป็น คิดถูกต้อง
และรอบคอบ ซึ่งการคิดแบบโยนิโสมนสิการนี้เป็นวิธีคิดที่ควร
แก่การฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดขึ้น เพื่อให้ชีวิตของเราดาเนิน
ไปสู่ความสุข การคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีวิธีการคิด 10 วิธี
- วิ ธีคิ ดแบบอุบ ายปลุ กเร้า คุณ ธรรม หมายถึ ง การคิ ด
ในทางที่ดี คิดในเชิงบวก คิดในทางที่เป็นกุศล หรือที่เรียกว่า

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้ ผู้เรียนหลับตาทาสมาธิเป็นเวลา 3๒ นาที โดยก่อนการทา
สมาธิ ครู กาหนดประเด็นคาถามให้ ผู้ เรียนคิดคาตอบว่า “นิสัยเสี ย
อะไรของเราที่คนอื่นพูดถึงมากที่สุด”
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น “ถ้าเราจาเป็นต้องแก้
3.
นิสัยเสียนั้น ตามความเห็นของนัก เรียนจะมีวิ ธีการอย่างไร” โดยใช้
คาตอบของนักเรียนที่ได้ตอบก่อนหน้านี้และความคิดเห็นของนักเรียน
คนอื่น ๆ มาเป็น ประเด็น ในการช่ว ยกัน แก้ปัญหา ก่อนจะตั้งโจทย์
คาถามเกี่ ยวกั บการศึ กษาในคาบนี้ว่ า “วิ ธีแ ก้นิ สั ยเสี ยในทางพุ ท ธ
ศาสนาเป็นอย่างไร”
4.
๓. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยกล่าวกับนักเรียนว่า “ในชีวิตของคนเรานั้น
การเปลี่ยนแปลงในหลายด้านๆ เกิดมาจากการกระทาและพฤติกรรม
ที่ เ ราแสดงออกมา ซึ่ ง มี แ รงผลั ก ดั น จากลั ก ษณะนิ สั ย ศี ล ธรรม
จริยธรรมที่อยู่ภายในจิตใจ การเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาที่เกิดขึ้น
ในจิตใจจึงสามารถที่จะส่งผลได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงแค่พฤติกรรม
ภายนอก ดังนั้น ในคาบเรี ยนนี้เราจะศึกษาหนึ่งในวิธีการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของพุทธศาสนา คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม”

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การสรุปวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรมในประเด็น ที่ก าหนด ลง
บนกระดาษฟลิปชาร์ท

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์ เรื่อง ชุมชนนิมนต์ยิ้ม
ตอน อลหม่านงานเทกระจาด
2. สื่อ PowerPoint เรื่อง “การ
คิดแบบอุ
บายปลุ
กเร้ากคุเร้ณำธรรม”
“กำรคิ
ดแบบอุ
บำยปลุ
คุณธรรม”
3. กระดานดา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ด้านทักษะและกระบวนการ
และมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันศึกษาโดยจดบันทึกลงในสมุดดังนี้
2. นั กเรีย นวิเ คราะห์ ป ระโยชน์แ ละคุณ ค่าของการศึ กษา
1) ตัวละครในเรือ่ งมีใครบ้าง
เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิด
2) ตัวละครในเรือ่ งมีลักษณะนิสัยอย่างไร
แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมได้ถูกต้องและมีเหตุผล
3) เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
4) มีการแก้ปัญหาอย่างไร
ด้านคุณลักษณะ
5) ข้อคิดที่ได้จาการชมวีดีทัศน์คืออะไร
3. นักเรียนเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้การพัฒนาจิตด้วย
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นคาถามต่อไปนี้
วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมได้เหมาะสม
1) ใครทาความผิดอะไร (มะขวิดทากิเลนหยกแตก)
2) เพราะเหตุใดผู้กระทาความผิดจึงสารภาพผิด
(มะขวิดรู้สานึกผิดและคิดว่าการพูดความจริงจะสบายใจกว่า
การพูดโกหก)
3) ผลของการสารภาพผิดส่งผลอย่างไร (ติงลี่ชมเชยและให้อภัย)

การมองโลกในแง่ดี เป็นวิธีคิดที่นาไปสู่การพัฒนาชีวิตที่ดีงาม ขั้นสอน
และเป็นประโยชน์
1. ครูเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง ชุมชนนิมนต์ยิ้ม ตอน อลหม่านงานเท
จุดประสงค์การเรียนรู้
กระจาด (http://www.youtube.com/ watch?v=hy8c4xfk6dk)
8c4xfk6
ด้านความรู้
1. นักเรียนอธิบายความหมายของโยนิโส-มนสิการและวิธีคิด
แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมได้ถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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3. ครู เ ปิ ด สื่ อ PowerPoint เรื่ อ ง “การคิ ด แบบอุ บ ายปลุ ก เร้ า
คุณธรรม” โดยให้นักเรียนร่ว มกันนิยามความหมายและหลั กการที่
เกี่ยวข้องกับวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม ครูบันทึกคาตอบของ
นักเรียนลงบนกระดานดาและให้นักเรียนบันทึกข้อสรุปที่ได้ลงในสมุด
บันทึกประจารายวิชา
4. ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม 6 กลุ่ม โดยครูแจกกระดาษฟลิปชาร์ทให้
นักเรียน เพื่อคิดและตอบประเด็นคาถามตามหัวข้อต่อไปนี้
1) การคิดแบบวิธีคิดขั้นแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมมีประโยชน์
อย่างไรบ้าง
2) นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองได้
อย่างไร” (พัฒนาอารมณ์ของตนเองด้วยการคิดในเชิงบวก ไม่คิดร้าย
กับผู้อื่น, มองโลกในความเป็นจริง, หวังดีกับเพื่อน, ไม่โกหก, ไม่คิด
ด้วยจิตอกุศล, รู้จักให้อภัย, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่)
5. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 กลุ่มออกมานาเสนอให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน
และการสนทนาซักถามข้อสงสัย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรมในประเด็นดังนี้
1) คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาเรื่องวิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม
2) แนวทางการประยุกต์ใช้วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การอธิ บ ายความหมายของ
โยนิ โ สมนสิ ก ารและวิ ธี คิ ด
แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
ด้านทักษะ/กระบวนการ
การวิ เคราะห์ ป ระโยชน์ แ ละ
คุ ณ ค่ า ของการศึ ก ษา เรื่ อ ง
การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้
และด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยวิ ธี คิ ด
แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- ตอบคาถาม
- การอธิบาย
- การอภิปราย

- ประเด็นคาถาม
- กระดานดา

-ตอบคาถามได้ถูกต้อง
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80

- ตอบคาถาม
- การวิเคราะห์
- การอภิปราย
- กระบวนการกลุ่ม
- การนาเสนอหน้าชั้น
เรียน

- ประเด็นคาถาม
- แบบประเมินการ
เขี
ยนสรุยปนสรุป
กำรเขี
ความสาคัญ

- ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้น
ไป

ด้านคุณลักษณะ
กำรเสนอแนวทำงกำรประยุ
ก า ร เ ส น อ แ น ว ท า ง ก ากต์ร - ถามตอบ
ประยุ
กต์ฒใช้นำจิ
การพั
นาจิ
ใช้
กำรพั
ตด้ฒวยวิ
ธีคติดด้วย - การสังเกตพฤติกรรม
วิ ธี คิ ด แบบอุ
ายปลุ ก เร้ า
แบบปลุ
กเร้ำคุณบธรรม
คุณธรรม

เกณฑ์

- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
- ประเด็นคาถาม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
- แบบบันทึกการ
งเกตพฤติ
สักำรสั
งเกตพฤติ
กรรมกรรม

173 173
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ..................................................
ลงชื่อ ......................................ผูต้ รวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=E3Yr9XPcuIU

กิจกรรมการเรียนรู.
ขั้นนำ
๑. ครูให;นักเรียนดูวีดิทัศนJ สารคดี การระเบิดของนิวเคลียรJ ประมาณ ๓
นาที และภาพสถานการณJสมมติสงครามนิวเคลียรJ แล;วถามผู;เรียนว)า “จำก
“จา
กวีดิทัศนJข;างต;น เปUนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร” (ระเบิดนิวเคลียรJ อันตรายจาก
สงครามนิวเคลียรJ)

รายวิชา สังคมศึกษา

ขอบเขตเนื้อหา
วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธJ คือ การคิดที่เปUน
เหตุเปUนผลกันของหลักการและผลของการกระทำ
ที่มา : http://images.electricpig.co.uk
นั้น ๆ ว)า การกระทำดังกล)าว ทำเพื่อใครหรืออะไร
แล;วผลที่ตามมาของการกระทำนั้นคืออะไร เปUน ๒. ครูใช;ประเด็นคำถามนำเข;าสู)บทเรียนให;นักเรียนร)วมกันอภิปรายค;นหา
คำตอบ ดังนี้
ประโยชนJหรือเปUนโทษอย)างไร

ตัวชี้วัด
ส ๑.๑ ม ๒/๙ เห็นคุณค)าของการพัฒนาจิต
เพื ่ อการเรี ยนรู ; และดำเนิ นชี วิ ต ด; วยวิ ธี คิ ดแบบ
โยนิ โ สมนสิ ก าร คื อ วิ ธ ี ค ิ ด แบบอุ บ ายปลุ ก เร; า
คุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธJ หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
สาระสำคัญ
การพัฒนาความคิดอย)างมีเหตุผลตามแนวทาง
ของศาสนาซึ ่ ง ศาสนิ ก ชนควรแก) ก ารฝQ ก ฝนและ
พัฒนาให;เกิดขึ้น เพื่อให;ชีวิตของเรามีเหตุผลและ
ดำเนินไปสู)ความสุข

หนGวยการเรียนรู.ที่ ๔ เรื่อง การบริหารจิตเจริญปKญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุGมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปSที่ ๒

ภาระงาน/ ชิ้นงาน
- การร)วม กิจกรรม “Who are
Ssurvivalist”

สื่อ/ แหลGงเรียนรู.
๑. วี ด ิ ท ั ศ นJ สารคดี การระเบิ ด ของ
นิวเคลียรJ
๒. ภาพสถานการณJ ส มมติ ส งคราม
นิวเคลียรJ
๓. สื่อ PowerPoint เรื่อง “การคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธJ”

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๒๒ เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู.และดำเนินชีวิตด.วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธE
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จุดประสงคEการเรียนรู.
๑) หลังสงครามนิวเคลียรJโลกจะเปUนอย)างไร (เต็มไปด;วยฝุÖนควัน น้ำ
ด.านความรู.
สะอาดหายาก อาหารไม)เพียงพอ ไม)สามารถเพาะปลูกได; ผู;คนต;องเอาชีวิต
๑. นั ก เรี ย นอธิ บ ายความหมายของวิ ธ ี ค ิ ด แบบ รอด สภาพแวดล;อมเลวร;ายไม)เหมาะกับการอยู)อาศัย)
อรรถธรรมสัมพันธJได;ถูกต;อง
๒) ถ;าเราจะต;องอยู)ในโลกแบบนั้น เราจะทำอย)างไร (ต;องมีจุดมุ)งหมาย
รวมกลุ)มกันเอาชีวิตรอด หาเสบียง หาที่พักที่มั่นคงปลอดภัย แต)ถ;าให;เลือกได;
ก็คงไม)มีใครอยากอยู)ในโลกแบบนั้น)
ด.านทักษะและกระบวนการ
๒. นักเรียนวิเคราะหJการแก;ปÉญหาของสังคมไทย ๓. ครูกระตุ;นให;นักเรียนเห็นว)าสถานการณJสมมตินี้เปUนสถานการณJที่มนุษยJ
ในปÉจจุบันด;วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธJได; ต;องคิดเพื่อวางแผนการดำเนินชีวิตภายใต;เงื่อนไขและทรัพยากรที่จ ำกัด
เปÜาหมายและวิธีการที่ดีเปUนสิ่งจำเปUนที่เราจะต;องคำนึงถึงเพื่อเอาชีวิตรอด
อย)างมีเหตุผล
จากภัยต)างๆๆ ที่เกิดขึ้นให;นานที่สุด
ขั้นสอน
ด.านคุณลักษณะ
๓. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญ ๑. ครูและนักเรียนศึกษา เรื่อง วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธJ จากสื่อ
ของการนำวิ ธ ี ค ิ ด แบบอรรถธรรมสั ม พั น ธJ PowerPoint เรื่อง “การคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธJ” โดยมอบหมายให;
นักเรียนเขียนอธิบายเกี่ยวกับความหมายของวิธีการคิดแบบอรรถธรรม
ประยุกตJใช;ได;เหมาะสม
สัมพันธJ ลงในสมุดบันทึก แล;วใช;คำถาม “วิธีการคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธJ
คือการคิดอย)างไร”(การคิดที่เปUนเหตุเปUนผลกันของหลักการและผลของการ
กำรกระท�้นำนัๆ)้น ๆ )
กระทำนั

หนGวยการเรียนรู.ที่ ๔ เรื่อง การบริหารจิตเจริญปKญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุGมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๒๒ เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู.และดำเนินชีวิตด.วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธE
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปSที่ ๒
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๒. ครู เ สนอกิ จ กรรม “Who are survivalist” “ถ; า หากในอี ก ๒๐ นาที
กำลังจะเกิดสงครามนิวเคลียรJขึ้นบนโลก ผู;เรียนจะเตรียมอุปกรณJใดบ;าง”
โดยนั กเรี ยนจะต; องเลื อกของซึ ่ งแต) ละอย) างจะต; องใช; เวลาในการค; นหา
นักเรียนสามารถเลือกอุปกรณJอะไรก็ได; แต)ต;องใช;เวลาค;นหารวมไม)เกิน ๒๐
นาที ซึ่งอุปกรณJมีดังต)อไปนี้
•
น้ำดื่ม ๓ นาที
•
อาหาร ๓ นาที
•
หน;ากากกันรังสีและหมวกกันกระแทก ๓ นาที
•
โทรศัพทJมือถือ ๓ นาที
•
กล)องปฐมพยาบาล ๕ นาที *ใช;รักษาพิษจากนิวเคลียรJไม)ได;*
•
เครื่องมือช)าง ๕ นาที
•
อาวุธปãน ๕ นาที
•
ชุดกันความร;อนและรังสี ๕ นาที
•
วิทยุสื่อสาร ๔ นาที
•
ไฟฉาย ๔ นาที
•
เซรุ)มระงับพิษจากนิวเคลียรJ ๔ นาที
•
ไฟแช็คและน้ำมันเชื้อเพลิง ๔ นาที

หนGวยการเรียนรู.ที่ ๔ เรื่อง การบริหารจิตเจริญปKญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุGมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๒๒ เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู.และดำเนินชีวิตด.วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธE
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปSที่ ๒
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๓. ครูให;นักเรียนเลือกสิ่งของ ๕ อย)างลงในสมุดบันทึกประจำรายวิชาโดยให;
เวลาพิจารณา ๓ นาที จากนั้นให;ผู;เรียนเก็บไว;และไม)ให;เปลี่ยนคำตอบ
๔. ครูอธิบายเหตุการณJต)อไปนี้ตามลำดับ
๑). แรงระเบิดทำให;บ;านเรือนพังทลาย ความร;อนเพิ่มสูงขึ้นมาก ฝุÖน
ควันกระจายไปทั่ว ต;องใช; หน;ากากกันรังสีและหมวกกันกระแทก เพื่อไป
ให;ถึงบังเกอรJหลบภัยชั่วคราว
๒). รัฐบาลประกาศว)าพิษจากรังสีจะเจือจางไปใน ๗ วัน จึงจะสามารถ
เดินทางมายังศูนยJอพยพได; การรู;ข)าวนี้จำเปUนต;องมี วิทยุสื่อสาร
๓) ผู;รอดชีวิตมีทางเลือก ๒ ทาง คือ เดินทางไปทันทีที่ศูนยJอพยพ ซึ่ง
ต;องใช; ชุดกันความร;อนและรังสี อีกทางคือเลือกที่จะรอจนรังสีเจือจาง
ซึ่งต;องใช; อาหารและน้ำดื่ม
๔). คนที่เลือกจะฝÖารังสีออกไป พบว)าความเข;มข;นของรังสีทำให;ชุดรั่ว
ก)อนจะถึงศูนยJอพยพไม)นาน เพื่อไปให;ถึง ต;องใช; เซรุ)มระงับพิษจาก
นิวเคลียรJ ส)วนคนที่ยังอยู)ในบังเกอรJ และในบังเกอรJเริ่มเกิดรอยรั่ว พิษ
กำลังจะเข;ามา จำเปUนต;องมี เซรุ)มระงับพิษจากนิวเคลียรJ เช)นกัน
๕). คนที่เลือกฝÖาออกมาเดินทางมาถึงศูนยJอพยพได;อย)างปลอดภัย ส)วน
คนที่เลือกอยู)ในบังเกอรJต;องเผชิญความหนาวเย็น ต;องมี ไฟแช็คและ

หนGวยการเรียนรู.ที่ ๔ เรื่อง การบริหารจิตเจริญปKญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุGมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๒๒ เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู.และดำเนินชีวิตด.วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธE
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปSที่ ๒
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น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเอาชีวิตรอด และในที่สุดทหารก็มาช)วยเหลือได;เมื่อ
ครบกำหนด ๗ วัน
๕. ครู สำรวจผู ; รอดชี วิตจากเหตุ การณJ นี ้ จากนั ้ นสอบถามนั กเรี ยนด; วย
ประเด็นคำถามดังต)อไปนี้
๑) เหตุผลในการเลือกอุปกรณJคืออะไร (มีประโยชนJ ช)วยให;อยู)รอด
ภายใน ๗ วัน)
๒) คิดว)าการเลือกอุปกรณJของตนเองคุ;มค)าหรือไม) (ผู;เรียนแสดง
ความคิดเห็น)
๓) การเลือกของผู;เรียนสอดคล;องกับวิธีอรรถธรรมสัมพันธJหรือไม)
อย)างไร (พิจารณาคำตอบของผู;เรียน /การใช;ความคิดอย)างมี
เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสิ่งต)าง ๆ ที่คิดว)าเปUนประโยชนJที่สุดที่
จะทำให;มีชีวิตรอดจากเหตุการณJ)
๔) หากนั กเรี ยนเลื อกสิ ่ งที ่ ไม) เ ปU นประโยชนJ ที ่ สุ ดจะก) อให; เกิ ดผล
อย)างไร (ไม)รอดจากเหตุการณJ)
๖. ครูแบ)งกลุ)มนักเรียนตามความเหมาะสม แล;วแจกกระดาษฟลิปชารJทให;
นักเรียนทำแผนผังความคิด “การแก;ปÉญหาของสังคมไทยในปÉจจุบันด;วยวิธี
คิดแบบอรรถสัมพันธJ” โดยให;นักเรียนเขียนปÉญหาและยกตัวอย)างการคิด
อย)างมีเหตุผลไปใช;แก;ปÉญหาต)าง ๆ ในสังคมไทย

หนGวยการเรียนรู.ที่ ๔ เรื่อง การบริหารจิตเจริญปKญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุGมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๒๒ เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู.และดำเนินชีวิตด.วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธE
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปSที่ ๒

๑๗๘
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รายวิชา สังคมศึกษา

๗. ครูสุ)มนักเรียน ๒-๓ คน นำเสนอแนวคิดของตนเองหน;าชั้นเรียน นักเรียน
ในห;องร)วมอภิปรายขยายความเกี่ยวกับประโยชนJและข;อดีของการพัฒนาจิต
ด;วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธJ โดยเน;นการนำไปใช;เปUนหลักในการดำเนิน
ชีวิต
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร)วมกันวิเคราะหJความสำคัญของการนำวิธีคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธJมาประยุกตJใช; “การนำวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธJมา
ประยุกตJใช; จะสร;างให;ผู;ปฏิบัติเกิดผลต)อชีวิตอย)างไร”
(ได;พัฒนาความคิดอย)างมีเหตุผลตามแนวทางของศาสนาซึ่งศาสนิกชน
ควรแก)การฝQกฝนและพัฒนาให;เกิดขึ้น เพื่อให;ชีวิตของเรามีเหตุผลและดำเนิน
ไปสู)ความสุข)

หนGวยการเรียนรู.ที่ ๔ เรื่อง การบริหารจิตเจริญปKญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุGมสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๒๒ เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู.และดำเนินชีวิตด.วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธE
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปSที่ ๒

๑๗๙
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต7องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

ด7านความรู7
การอธิบายความหมายของ

- ตอบคำถาม

- ประเด็นคำถาม

- ตอบคำถามถูกตMอง

- การอธิบาย

- สื่อ PowerPoint เรื่อง
“การคิดแบบอรรถธรรม

รMอยละ ๘๐ ผRาน
เกณฑ7การประเมิน

วิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ7

เครื่องมือที่ใช7

เกณฑA

สัมพันธ7”
ด7านทักษะ/กระบวนการ
การวิเคราะห7การแกMปUญหา
ของสังคมไทยในปUจจุบัน
ดMวยวิธีคิดแบบอรรถธรรม

- ตอบคำถาม
- การอธิบาย
- การวิเคราะห7

- ประเด็นคำถาม
- กิจกรรม “Who are
survivalist”

สัมพันธ7

- การอภิปราย
- สมุดบันทึกประจำวิชา
- กระบวนการกลุRม

ด7านคุณลักษณะ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

- ตอบคำถาม

- ประเด็นคำถามสำคัญ

ความสำคัญของการนำวิธี
คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ7

- การอธิบาย
- การวิเคราะห7

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

ประยุกต7ใชM

- การอภิปราย
- กระบวนการกลุRม
- การสังเกต
พฤติกรรม

- นักเรียนมากกวRา

รMอยละ ๘๐ ตอบ
คำถามไดMถูกตMอง
เหมาะสม

- นักเรียนมากกวRา

รMอยละ ๘๐ ตอบ
คำถามไดMถูกตMอง
เหมาะสม
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู,
.......................................................................................................................................................................
ป/ญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข,อเสนอแนะและแนวทางแก,ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู,สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข8อเสนอแนะของผู8บริหารหรือผู8ที่ได8รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู,ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............

ขอบเขตเนื้อหา
การสวดมนต์แปลและการแผ่เมตตา

สาระสาคัญ
การขัดเกลาจิตใจผ่านการสาธยาย
ธรรมอยู่เสมอเป็นการฝึกตนให้มีสติรู้ตัว
เกิดปัญญา และก่อให้เกิดความรักต่อ
เพื่อนร่วมโลก

ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม 2/10 สวดมนต์ แผ่
เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอา
นาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพนิ่งจากภาพยนต์เรื่อง Roman
Catholic Chant - Crusades
๒.
ดิทัศน์ เรืา่อง เทยกะธรรม ตอน
2. วีกระดานด
สวดมนต์
3. วีดิทัศ...สวดท�
น์ เรื่องำไม
เทยกะธรรม ตอน
๓.
สื่อ PoewerPoint
สวดมนต์
...สวดทาไม เรื่อง “กำร
สวดมนต์
”
4. สื่อ PowerPoint
เรื่อง "การสวด
มนต์"

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1) ภาพที่นักเรียนเห็นนั้นเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร (การสวดมนต์ของนักรบครู - การเขียนสรุป การสวดมนต์ แปล แผ่
เสดก่อนเข้าสู่สงคราม)
เมตตา ในประเด็นที่กาหนดลงบนสมุด
2) ทาไมนักรบที่เราเห็ น จึ งต้องสวดมนต์ก่อนออกไปรบ การสวดมนต์นี้ให้ ประจารายวิชา
ประโยชน์อย่างไร (เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักรบ สร้างสติและสมาธิ)
3) นักเรียนเคยสวดมนต์หรือไม่ แล้วสวดเพื่ออะไร (แสดงความคิดเห็น)

//2
ที่มา : http://2.bp.blogspot.com/-k0TDMmgzDH0

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนดูภาพนิ่งจากภาพยนต์เรื่อง Roman Catholic Chant Crusades พร้อมตั้งประเด็นคาถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การสวดมนต์แปลและการแผ่
แผ่เมตตา เมตตา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

๑๘๒

165
182

ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรียนเห็นคุณค่าการสวดมนต์แปล
และกำรแผ่
เมตตำ
พร้อกมประยุ
แผ่เมตตา พร้
อมประยุ
ต์ใช้ในกต์ใช้ใน
ชีชีววิติตประจ�
ประจำาวัวันนได้
ได้ออย่ย่ำางเหมำะสม
งเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
บทสวด
1. นักเรียนบอกความหมายของการสวด
มนต์แปล แผ่เมตตาได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์และ
คุณค่าของการสวดมนต์แปล แผ่เมตตาได้
อย่างมีเหตุผล

1) จุดประสงค์ที่สาคัญที่สุดของการสวดมนต์คืออะไร (การสวดมนต์จะทาให้
เจริญสติ ทาให้จิตเกิดสมาธิ จิตใจสงบเป็นสุข)

6 8
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=RsHA6iW8ZGM

2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าการสวดมนต์นั้นมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการพัฒนา
จิตใจและการสร้างสมาธิ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญต่อการปฏิบัติหรือกระทาสิ่งต่าง ๆ ใน
ชีวิต
ขั้นสอน
1. ครูตั้งคาถามว่า “การสวดมนต์คืออะไร ” โดยให้ นักเรียนร่ว มกันอภิปราย
คาตอบจากนั้นครูบันทึกคาตอบไว้บนกระดานดา
2. ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่อง เทยกะธรรม ตอน สวดมนต์...สวดทาไม ประมาณ 4 นาที
แล้วใช้ประเด็นคาถามต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การสวดมนต์แปล และการแผ่
แผ่เมตตา เมตตา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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2) เหตุใดจึงต้องแปลความหมายของบทสวดมนต์ด้วย (เพื่อความรู้และความ
เข้าใจ)
3. ครูให้นักเรียนศึกษาสื่อ PowerPoint เรื่อง "การสวดมนต์" โดยมอบหมายให้
นักเรียนเขียนสรุปความหมาย ที่มา ความสาคัญ และประโยชน์ของการสวดมนต์
แปล แผ่เมตตาลงในสมุดประจารายวิชา
4. ครูให้นักเรียนสวดมนต์บทสรรเสริญพระธรรมคุณ แบบไม่แปล
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติฯ
แล้วใช้คาถาม “นักเรียนรู้ความหมายในบทสวดมนต์นี้หรือไม่ ทาอย่างไรจึงจะ
เข้าใจ”(แสดงความคิดเห็น/สวดมนต์แล้วแปลความเป็นภาษาไทย)
5. ครูให้นักเรียนสวดมนต์บทสรรเสริญพระธรรมคุณแล้วแปล
สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม ( พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว )
สันทิฏฐิโก (เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง)
อะกาลิโก (เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จากัดกาล)
เอหิปัสสิโก (เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด)
โอปะนะยิโก (เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว)
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. (เป็นสิ่งที่ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การสวดมนต์แปลและการแผ่
แผ่เมตตา เมตตา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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แล้วใช้คาถาม “หลังจากสวดมนต์บทนี้ นักเรียนได้รู้อะไรบ้าง”(กล่าวถึงพระ
ธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่เราควรจะต้องศึกษาและปฏิบัติด้วตนเอง)
“การสวดมนต์แล้ว แปลมีความส าคัญอย่างไร” (เป็ น การศึกษาธรรมะ ได้รู้
ความหมายของพระธรรมคาสอนของพระศาสดา)
6. ครูให้นักเรียนสวดบทแผ่เมตตา พร้อมคาแปล
สัพเพ สัตตา (สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น)
อะเวราโหนตุ (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย)
อัพยาปัชฌาโหนตุ (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย)
อะนีฆาโหนตุ (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย)
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ (จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย
ทั้งสิ้นเถิด)
จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย “หลังจากสวดบทแผ่เมตตานี้ นักเรียน
ได้รู้อะไรบ้าง”(สัตว์ร่วมโลกทั้งหลายควรใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนกัน
และกัน)
7. ครูให้นักเรียนให้ฝึกสวดมนต์แปลในบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และบทแผ่
เมตตา โดยพร้ อมเพรี ย งกัน แล้ ว ถามสิ่งที่นั กเรี ย นรู้สึ กและสิ่ งที่เรียนรู้เพิ่มเติม
(แสดงความคิดเห็น)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การสวดมนต์แปลและการแผ่
แผ่เมตตา เมตตา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๑๘๕

168
185

ขั้นสรุป
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเพื่อสรุปกำรเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
ขั้นสรุ
๑) ปตำมควำมคิดเห็นของนักเรียน กำรสวดมนต์มีคุณค่ำอะไรบ้ำง (เป็นกำรสร้ำง
1. ครูำให้งศรั
นักทเรีธำยนร่
นอภิำปงปั
รายในประเด็
น ดังต่คอวำมขี
ไปนี้ ้เกียจ ตัดควำมเห็นแก่ตัว
กำรสร้
เป็วนมกั
กำรสร้
ญญำ เป็นกำรไล่
1) ตามความคิ
จิตสงบเป็
นสมำธิ) ดเห็นของนักเรียน การสวดมนต์มีคุณค่าอะไรบ้าง (เป็นการ
สร้า๒)งศรัช่ทวงเวลำใดบ้
ธา เป็นการสร้
ญา เป็้งใจสวดมนต์
นการไล่ความขี
ตัดความเห็
แก่ตำัวบุญจิต
ำงที่นาักงปัเรีญ
ยนจะตั
เจริญ้เกีจิยตจภำวนำได้
(เมื่อนไปท�
สงบเป็
นสมาธิ
ในโรงเรี
ยน ก่)อนนอน คืนข้ำมปี ฯลฯ)
งเวลาใดบ้
างที
่นักนเรีวิยเครำะห์
นจะตั้งใจสวดมนต์
ญจิตภาวนาได้ (เมื
่อไปทาบุญ
๒. 2)ครูช่แวละนั
กเรียนร่
วมกั
ควำมส�ำคัญเจริ
ของกำรสวดมนต์
และกำรแผ่
เมตตำในประเด็
นคุณค่คืำนและน�
่กำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ในโรงเรียน ก่อนนอน
ข้ามปีำเสนอแนวทำงไปสู
ฯลฯ)
(กำรสวดมนต์
บัติ เป็นกำรขัดแเกลำจิ
ตใจ
วามส าคัญของการสวดมนต์
ละการแผ่
2. ครูและนัเกป็เรีนกิยจนร่ที่ศวำสนิ
มกันกวิชนในแต่
เคราะห์ลคะศำสนำควรปฏิ
ผ่เมตตาในประเด็
ำนกำรปฏิบตั อิ ยูนเ่ คุสมอเป็
นกำรฝึาเสนอแนวทางไปสู
กตนให้มสี ติรตู้ วั เกิ่กดารประยุ
ปัญญำ และก่
ให้เวกิิตดประจ
ควำมรัาวักน
ณค่าและน
กต์ใช้อในชี
ต่(การสวดมนต์
อเพื่อนร่วมโลก
ถึงควำมศรั
ทธำต่อพระเจ้ำ บศำสดำหรื
อหลักค�ำดสอน
เป็นรวมถึ
กิจทีง่ศกำรเข้
าสนิกำชนในแต่
ละศาสนาควรปฏิ
ัติ เป็นการการขั
เกลา
ของศำสนำที
่ตนนับบถืัตอิอ)ยู่เสมอเป็นการฝึกตนให้มีสติรู้ตัว เกิดปัญญา และก่อให้เกิด
จิตใจผ่านการปฏิ
ความรักต่อเพื่อนร่วมโลก รวมถึงการเข้าถึงความศรัทธาต่อพระเจ้า ศาสดาหรือ
หลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การสวดมนต์แปลและการแผ่
แผ่เมตตา เมตตา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๑๘๖
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การบอกความหมายของการ
กำรสวดมนต์
เมตตำ
สวดมนต์แปลแปล
แผ่เแผ่
มตตา

วิธีการ
- การตอบคาถาม
- การอธิบาย
- การอภิปราย

ด้านทักษะ/กระบวนการ
การวิ เ คราะห์ ป ระโยชน์ แ ละ - การตอบคาถาม
คุณค่าของการสวดมนต์แปล - สวดมนต์แปล
แผ่เมตตา
- การวิเคราะห์
- การอธิบาย
- การอภิปราย
ด้านคุณลักษณะ
การเห็ น คุ ณ ค่ า การสวดมนต์ - อภิปรายกลุ่ม
แ ป ล แ ผ่ เ ม ต ต า พ ร้ อ ม - การตอบคาถาม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน - การวิเคราะห์

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ตอบคาถามได้
- คาถามสาคัญ
- วีดิทัศน์ เรื่อง เทยกะธรรม ถูกต้องมากกว่าร้อย
ตอน สวดมนต์...สวดทาไม ละ 80

- คาถาม
- บทสวดมนต์
- วีดิทัศน์ เรื่อง เทยกะธรรม
ตอน สวดมนต์...สวดทาไม

- ตอบคาถามได้
ถูกต้องมากกว่าร้อย
80 ๘๐
ร้ละอยละ
- สวดมนต์แปลได้
ถูกต้องร้อยละ 80

- ตอบคาถามได้
- ประเด็นคาถามสาคัญ
ถูกต้องมากกว่าร้อย
- บทสวดมนต์
80 ๘๐
- วีดิทัศน์ เรื่อง เทยกะธรรม ร้ละอยละ
ตอน สวดมนต์...สวดทาไม

188

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
........................................................................................................................................................... ............
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูต้ รวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............
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คาแปล บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ
บทสรรเสริ
ญ พระพุ
ธคุณ ทธคุณ
บทสรรเสริ
ญ ทพระพุ
อิติปิ โส ภะคะวา ( เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น )
อะระหัง ( เป็นผู้ไกลจากกิเลส ) สัมมาสัมพุทโธ ( เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง )
วิชชาจะระณะสัมปันโน ( เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ )
สุคะโต ( เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี ) โลกะวิทู ( เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง )
อะนุตตะโร ปุริสสะธัมมะสาระถิ ( เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า )
สัตถาเทวะมนุสสานัง ( เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย )
พุทโธ ( เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม ) ภะคะวาติ. ( เป็นผู้มีความเจริญจาแกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้ )

บทสรรเสริ
ญ พระธรรมคุ
ณ ณ
บทสรรเสริ
ญ พระธรรมคุ
สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม ( พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว )
สันทิฏฐิโก ( เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง )
อะกาลิโก ( เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จากัดกาล )
เอหิปัสสิโก ( เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด )
โอปะนะยิโก ( เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว )
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. ( เป็นสิ่งที่ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ ฯ )
บทสรรเสริ
ญงพระสั
บทสรรเสริ
ญ พระสั
ฆคุณ งฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว )
อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว )
ญายะปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็น
เครื่องออกจากทุกข์แล้ว )
สามีจิปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว )
ยะทิทัง ( ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ )
จัตตาริ ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา ( คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ )
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า )
อาหุเนยโย ( เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานามาบูชา )
ปาหุเนยโย ( เป็นผู้ควรแก่สักการะที่จัดไว้ต้อนรับ )
ทักขิเนยโย ( เป็นผู้ควรรับทักษิณา
อัญชะลีกะระนีโย ( เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทาอัญชลี )
อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสาติ. ( เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ )
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บทแผ่เมตตา
สัพเพ สัตตา (สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น)
สัพเพ สัตตำ
(สัตว์ทั้งหลำยที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตำยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น)
อะเวราโหนตุ (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย)
อะเวรำโหนตุ
(จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ำได้มีเวรแก่กันและกันเลย)
อัพยาปัชฌาโหนตุ (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย)
อัพยำปัชฌำโหนตุ
(จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ำได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย)
อะนีฆาโหนตุ (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย)
อะนีฆำโหนตุ
(จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ำได้มีควำมทุกข์กำยทุกข์ใจเลย)
สุสุขขี ี อัอัตตตานั
ง
ปะริ
ห
ะรั
น
ตุ
(จงมี
ตำนัง ปะริหะรันตุ (จงมีแแต่ต่คความสุ
วำมสุขขกายสุ
กำยสุขขใจใจ รัรักกษาตนให้
ษำตนให้พพ้น้นจากทุ
จำกทุกกข์ข์ภภัยัยทัทั้ง้งสิสิ้น้นเถิเถิดด))

(ที่มา : http://www.starupdate.com/wp-content )

1) นั กเรี ยนเห็ น ใครในภาพบ้ าง (พระอาจารย์ , โชกุ น , ซามุไร, หญิงสาวสวย,
การพัฒ นาการเรียนรู้และดารงชีวิต เด็กผู้หญิง, เณรน้อย) นักเรียนรู้จักอิกคิวซังหรือไม่ (รู้) อิกคิวซังมีลักษณะอย่างไร (เป็นเณร
เจ้าปัญญา)
อยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
2) ทาไมอิกคิวซังจึงสามารถตอบปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องมีเหตุและผล (เพราะ
ชอบนั่งสมาธิพิจารณาหาเหตุและผลของปัญหา)
3) นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า การนั่ ง สมาธิ เ จริ ญ ปั ญ ญามี ป ระโยชน์ อ ย่ า งไร (เป็ น ค าถาม
อภิปรายปลายเปิด)

เป็นจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างดี นามาซึ่ง

เกิดความสงบและเข้าใจสภาพความ

และใจ ไปพร้อม ๆ กันเป็นผลให้จิต

สาระสาคัญ
การฝึ ก ควบคุ ม กาย วาจา

กิจกรรมการเรียนรู้
ส 1.1 ม 2/10 สวดมนต์ ขั้นนา
แผ่ เ มตตา บริ ห ารจิ ต และเจริ ญ 1. ครูให้นักเรียนดูภาพจากการ์ตูน เรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญา พร้อมใช้ประเด็นคาถามให้
ปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตาม ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายหาคาตอบดังนี้
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

ตัวชี้วัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงาน เรื่อง ประโยชน์ของการบริหาร
จิตเจริญปัญญา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพจากการ์ตูน เรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญา
2. สื่อ PowerPoint
เรื่อง "การบริหารจิตและเจริญปัญญา"
3. กระดานดา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้

ขอบเขตเนื้อหา
- การบริ ห ารจิ ต และเจริ ญ
ปัญญาตามหลักสติปัฏฐานเน้นอานา
ปานสติ
ปัญญา แปลว่า ความรู้ทั่ว
คือ รู้ทั่วถึงเหตุถึงผล รู้อย่างชัดเจน รู้
บาปบุญคุณ-โทษ รู้สิ่งที่ควรทา ควร
เว้น ซึ่งปัญญาหรือความรู้ทั่วนี้แต่ละ
คนมีไม่เท่ากัน
- อานาปานสติ แปลว่า
การระลึกถึงลมหายใจเข้า ออก ตาม
หลักสติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ คือ
การกาหนดรู้ทุกครั้งที่ลมผ่านเข้าออก
จมูกเพื่อให้จิตเป็นสมาธิ

ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนศึกษา เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา จากสื่อ PowerPoint เรื่อง
"การบริหารจิตและเจริญปัญญา" โดยกาหนดให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดในใบงาน
เรื่อง ประโยชน์ของการบริหารจิตเจริญปัญญา ครูสุ่มนักเรียน 2 คนนาเสนอแนวคิดหน้า
ชั้นเรียน นักเรียนและครูร่วมอภิปรายเพิ่มเติม
2. ครูให้นักเรียนจับคู่หันหน้าเข้าหากันทากิจกรรม “อย่าหลบสาบตา”
ย โดยให้นักเรียน
จ้องตากัน ใครที่หัวเราะ หรือแสดงพฤติกรรมที่พยายามกลั้นหัวเราะถือว่าแพ้ จากนั้นทา
การอภิปรายสรุปกิจกรรมว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้นักเรียนแพ้ในเกมนี้ (การขาดสมาธิ
และความตั้งใจที่แน่วแน่)
3. ครูให้นักเรียนทดลองฝึกการบริหารจิตแบบอานาปานสติ โดยปฏิบัตประมำณ
ิดังนี้ ๕ นำทีดงั นี้
1) ครูให้นักเรียนหลับตาลงช้า ๆ
2) ครูให้นักเรียนสูดลมหายใจเข้า-ออกยาว ๆ เป็นจานวน 3 ครั้ง พร้อมกับท่อง
“พุทธ” ในขณะหายใจเข้า ท่อง “โธ” ในขณะหายใจออก

2. ครูแนะนาให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการทาสมาธิ ดังนี้
“นักเรียนรู้หรือไม่ว่าการทาสมาธิมีประโยชน์กับบุคคลทุกคน นักเรียนก็ควรจะศึกษาวิธีการ
และขั้นตอนการนั่งสมาธิอย่างถูกต้อง”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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3) ครูให้นักเรียนสูดลมหายใจเข้า-ออกสั้น ๆ เป็นจานวน 3 ครั้ง ให้นักเรียนท่อง
“พุทธ-โธ” ในใจ
4) ผู้สอนให้ผู้เรียนสูดลมหายใจเข้าออกด้วยระดับที่สม่าเสมอของผู้เรียนแต่ละคน
ต่อไป ระหว่ำงนั่งสมำธิอำจเปิดเพลงประกอบกำรบริหำรจิตด้วยก็ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
4. ครูให้นักเรียนเล่นเกมจ้องตาอีกครั้งโดยใช้เวลาในการเล่นประมาณ 3 – 5 นาที โดยให้
2. นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าและ
ผู้เรียนร่วมกันสังเกตการเปลี่ยนแปลงและสรุปผลเปรียบเทียบกับการทากิจกรรมครั้งแรก
ความสาคัญของการบริหารจิตเจริญ โดยการตอบประเด็นดังนี้
ปัญญาได้อย่างมีเหตุผล
1) การเล่นในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งแรกอย่างไรบ้าง (จ้องตาได้นานขึ้น ไม่วอกแวก)
2) สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไร (มีสติและสมาธิมากขึ้น)
ด้านคุณลักษณะ
3) เราสามารถนาการบริหารจิตไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร (พัฒนาสุขภาพจิต พัฒนา
3. นักเรียนเสนอแนวทางการ
บุ ค ลิ ก ภาพ เสริ ม สุ ข ภาพ) ระหว่ า งตอบค าถามให้ ผู้ ส อนบั น ทึ กค าตอบบนกระดานด า
ประยุกต์การบริหารจิตเจริญปัญญา จากนั้นร่วมกันสรุปลงในสมุดบันทึกประจารายวิชา
ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม

1. นักเรียนอธิบายความหมายของ
การบริหารจิตได้ถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ขั้นสรุป
ครู และนักเรี ยนร่ว มกัน สรุ ป ความส าคัญของการบริ ห ารจิ ตและเจริญ ปัญญาพร้อ ม
วิเคราะห์คุณค่าและนาเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันโดยทา ใบงาน เรื่อง
ประโยชน์ของการบริหารจิตเจริญปัญญา (การพัฒนาจิตใจเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ความมุ่งมั่นและกาลังใจที่เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่การดาเนินชีวิต
ในสังคมอย่างมีความสุข)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การอธิบายความหมายของ
การบริหารจิต
ด้านทักษะ/กระบวนการ
การวิเคราะห์คุณค่าและ
ความสาคัญของการบริหาร
จิตเจริญปัญญา

ด้านคุณลักษณะ
การเสนอแนวทางการ
ประยุกต์การบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้ในชีวิตประจาวัน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- การอธิบาย

- คาถามสาคัญ
- ผ่านเกณฑ์ระดับดี
- สื่อ PowerPoint เรื่อง ขึน้ ไป
"การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา"

- ตรวจแผนผังความคิด
- การตอบคาถาม
- การอธิบาย
- การวิเคราะห์
- การอภิปราย
- การทดลองฝึกบริหาร
จิตแบบอานาปานสติ

- เกณฑ์การประเมิน
- ผ่านเกณฑ์ระดับดี
แผนผังความคิด
ขึน้ ไป
- คาถามสาคัญ
- กิจกรรม “อย่าหลบ
สาบตา
ย ”
- สื่อ PowerPoint เรื่อง
"การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา"
- ใบงาน เรื่อง
ประโยชน์ของการ
บริหารจิตเจริญปัญญา

- ประเด็นคาถามสาคัญ
- นักเรียนมากกว่า
- การถามตอบ
- กิจกรรม “อย่าหลบ
ร้อยละ 80 ตอบ
- การอภิปราย
คาถามได้ถูกต้อง
ย
- การทดลองฝึกบริหาร สาบตา”
- กระดานดา
จิตแบบอานาปานสติ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูต้ รวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............
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ชื่อ - สกุล............................................ชั้น.............เลขที่............
ใบงาน เรื่อง ประโยชน์ของการบริหารจิตเจริญปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จงยนเขี
ให้นยักนเพื
เรียน่อระดมความคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของการบริหารจิตเจริญปัญญา เป็นแผนผังความคิด
คาชี้แจง ค�ให้านชี้แักเรี

ประโยชน์
ของการบริหารจิตเจริญปัญญา

ของการบริหารจิตเจริญปัญญา

สาระสาคัญ
หน้ำาทีที่ข่ องบุ
ข องบุ
ค คลที
หน้
คคลที
่พึงมี่ พตึ่องกัมีนต่ อ กั น
สร้ำางควำมสั
งความสัมมพัพันนธ์ธ์เกืเกื้อ้อหนุ
หนุนนกักันนและกั
และกันน
น�นำามาซึ
มำซึ่ง่งควำมสุ
ความสุขขและควำมมั
และความมั่นคงของ
่นคงของ
ครอบครัวและสังคม
ครอบครัวและสังคม

ตัวชี้วัด
ส 1.2 ม 2/1 ปฏิ บั ติ ต นอย่ า ง
เหมาะสมต่ อ บุ ค คลต่ า ง ๆ ตามหลั ก
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด

63s)
(https://www.youtube.com/watch?v=JVi9ooExLiQ&t=63s)
9
1) จากวีดิทัศน์ นักเรียนรู้สึกอย่างไร (ซึ้งใจในความรักของพ่อที่มีต่อลูก /แสดงความ
คิดเห็น)
2) จากวีดิทัศน์ นักเรียนคิดว่าเด็กหญิงทาหน้าที่ของลูกเหมาะสมแล้วหรือไม่ (ยังไม่
เหมาะสม เพราะไม่เชื่อฟังและต่อว่าพ่อ)
3) นักเรียนเคยทาไม่ดีต่อพ่อแม่ หรือเคยทาให้พ่อแม่เสียใจบ้างหรือไม่ (เคย/ไม่เคย/
เล่าประสบการณ์)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง "พ่อหนูเป็นใบ้" Silence of Love แล้วให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้

ภาระงาน/ ชิ้นงาน
กำรท�ำงแผนผั
เรื่อง
- แผนผั
ความคิงควำมคิ
ด เรื่องดความหมายและ
ควำมหมำยและองค์
องค์
ประกอบของทิศป6ระกอบของทิศ ๖

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. วี ดิ ทั ศ น์ เรื่ อ ง “"พ่ อ หนู เ ป็ น ใบ้ "
Silence of Love
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

“

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนบอกความหมายของการ
ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6 ได้
อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนระบุองค์ประกอบของหลัก
ทิศ 6 ได้ถูกต้อง
3. นัก เรีย นอธิ บายวิธี การปฏิบั ติต น
ตามหลักทิศ 6 ได้อย่างถูกต้อง

ขอบเขตเนื้อหา
ทิศ 6 หลักธรรมที่สาคัญของพุทธ
ศาสนา เป็น การปฏิบัติห น้าที่ระหว่าง
ตนเองกับบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ต้อง
เกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น ในสั ง คมอย่ า ง
เหมาะสมตามหลั ก ธรรมค าสอนของ
ศาสนา ย่อ มก่อ ให้ เกิ ดความมั่น คงใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

ขั้นสอน
1. ครูให้ นั กเรี ยนร่วมกัน ศึกษาความหมายและองค์ป ระกอบของทิศ 6 ตามหลั กพุทธ
ศาสนาจากหนังสือพระพุทธศาสนา ม.2 พร้อมเขียนสรุปความสาคัญเป็นแผนผังความคิด
ลงในสมุดประจาวิชา
2. ครูเริ่มกิจกรรม “เส้นทางเบื้องหน้า” โดยมีกติกาว่านักเรียนต้องยอมรับความจริงในสิ่ง
ที่เคยกระทาหรือเคยทาผิดพลาดไปก็ต้องแก้ไข ยอมรับปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ซึ่งมีกติกาย่อย
ดังต่อไปนี้
2.1 ให้ผู้เรียนยืนเรียงเป็นแถวหน้ากระดาน 1 แถว
2.2 ผู้สอนจะอ่านพฤติกรรม 15 แบบ โดยอ่านทีละพฤติกรรม หลังฟังคาสั่งแล้วให้
ผู้เรียนคิดว่าเคยทาพฤติกรรมนั้นหรือไม่ ถ้าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีและเคยทา ให้ก้าวถอยหลัง
1 ก้าว แต่ถ้าเป็นพฤติกรรมที่ดีและทาอยู่เสมอให้ก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว หากไม่เคยปฏิบัติ
เลยให้หยุดอยู่กับที่ พฤติกรรม 15 พฤติกรรมมีดังนี้
นมำเคยช่
วยพ่อวแม่
งำนบ้
ำน าน
1) ๑ในเดือ1นที
เดื่ผอ่ำนที
่ผ่านมาเคยช่
ยพ่ทอ�ำแม่
ทางานบ้

2. ผู้สอนเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “บุพการีมีหน้าที่ต่อบุตร และบุตรก็มีหน้าที่ต่อบุพาการี
รี ซึ่งในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์เช่นนี้ไว้ในหลักทิศ 6 วันนี้เราจะเรียนกัน
เรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๑๙๙
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6
แผนการจัดการเรียนรู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุ
ทธ้ที่ 25 เรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 4้ สัเรืง่อคมศึ
ง การบริ
หารจิตเจริ
ญปัฒญนธรรม
ญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ
กษา ศาสนา
และวั
รายวิชา สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
2) กรี๊ด โมโห อาละวาด
2) กรี
โมโหดีกอาละวาด
ด้านทักษะและกระบวนการ
3)
พูด๊ดจาไม่
ับพ่อแม่
ด้านทั
3)
จาไม่
ดีกถับือพ่ของ
อแม่
4.
นักกเรีษะและกระบวนการ
ยนวิเคราะห์ความสาคัญของ
4) พูช่วดยพ่
อแม่
4. นักเรี
เคราะห์กคทิวามส
4)
ยพ่อยแม่
ถือของ
การปฏิ
บัตยิตนวินตามหลั
ศ 6 าคั
ได้ญอย่ของ
างมี
5) ช่ตัว้งใจเรี
นหนั
งสือ
การปฏิ
5)
้งใจเรียบนหนั
งสือ ได้ขอ
เหตุ
ผล บัติตนตามหลักทิศ 6 ได้อย่างมี
6) ตัแอบหยิ
เงินโดยไม่
ผลณลักษณะ
6)
ขอผล
ด้เหตุ
านคุ
7) แอบหยิ
เถียงพ่อบแม่เงิอนย่โดยไม่
างไม่มได้ีเหตุ
ด้านคุ
ษณะ
7)
างไม่
ผล ได้
5.
นักณเรีลัยกนเสนอแนวทางประยุ
กต์ใช้
8) เถี
ใช้ยเงิงพ่
นฟุอ่มแม่เฟืออย่ยทั
้งทีม่ยีเังหตุ
หาเองไม่
5. กนัการปฏิ
กเรียนเสนอแนวทางประยุ
กต์ใช้ก
8)
เงินญฟุอุ่มทเฟื
อยทั
้งที่ยังรหาเองไม่
ได้
หลั
บัติตนเป็นลูกที่ดีตามหลั
9) ใช้
ทาบุ
ิศให้
บรรพบุ
ุษ
ัติตนเป็าวันนลูได้
กทีอ่ดย่ีตางามหลัก
9)
าบุญณอุทพ่ิศอให้
ทิหลัศก6การปฏิ
ในชีวบิตประจ
10) ทขอบคุ
แม่บทรรพบุ
ุกครั้งรทีุษ่มาส่ง
ทิเหมาะสม
ศ 6 ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
10)
ณพ่อแม่ทพุกครั
11) ขอบคุ
ตวาด/ตะโกนใส่
่อแม่้งที่มาส่ง
เหมาะสม
11)
่อแม่
12) ตวาด/ตะโกนใส่
ปิดประตูห้องเสียพงดั
งใส่พ่อแม่
12)
ประตูาหวของเมื
้องเสียงดั
พ่อแม่
13) ปิทดาลายข้
่อไม่งใส่พอใจ
13)
วของเมื
่อไม่ยพน้าตา
อใจ
14) ททาลายข้
าให้พ่อาแม่
เสียใจเสี
14)
ทาให้พ่ออแม่
15) โกหกพ่
แม่เสียใจเสียน้าตา
15)ปโกหกพ่
อแม่ คาถามต่อไปนี้
3. ผู้สอนสรุ
กิจกรรมโดยใช้
3. ผู1)้สอนสรุ
กรรมโดยใช้
้
ใครคิดปว่กิาจตนเองยั
งเป็นคลูาถามต่
กที่ไม่ดอี ไปนี
เพราะเหตุ
ใด (แสดงความคิดเห็น)
1)
ดว่าตนเองยั
เป็นลูกที่ย่ไนพฤติ
ม่ดี เพราะเหตุ
ใด (แสดงความคิ
ดเห็ดนเห็) น)
2) ใครคิ
หลังจากนี
้ นักเรียงนจะเปลี
กรรมอะไรบ้
าง (แสดงความคิ
2) หลังจากนี้ นักเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้าง (แสดงความคิดเห็น)
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั่วกโมง
ชัเวลา
้นมัธ1ยมศึ
ษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ขั้นสรุป
๑.
ปรำยสรุ
ปบทเรี
ยนในประเด็
ต่อไปนี
ครูใครู
ห้นให้ักนเรีักยเรีนร่ยวนร่มกัวนมกัอภินปอภิรายสรุ
ปบทเรี
ยนในประเด็
นดังนต่ดัองไปนี
้ ้
1. ทิศ 6 คืออะไร (บุคคลประเภทต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางสังคม มีหน้าที่
๑.๑
และความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติต่อกันดุจทิศที่อยู่รอบตัว)
2. ประกอบไปด้วยทิศอะไรบ้าง (ทิศเบื้องหน้า – บิดามารดา, ทิศเบื้องขวา – ครูอาจารย์,
๑.๒
ทิศเบื้องหลัง - บุตร ภรรยา, ทิศเบื้องซ้าย – มิตรสหาย, ทิศเบื้องล่าง – ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาและลูกจ้าง, ทิศเบื้องบน – พระภิกษุ)
๑.๓
3. หน้าที่ของลูกที่ดีเป็นอย่างไร (ทาหน้าที่ของลูก เช่น ดูแล ช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระของ
พ่อแม่)
4. ถ้าเราปฏิบัติตนต่อบุ คคลทั้งหลายอย่างถูกต้องเหมาะสมจะส่งผลต่อสังคมอย่างไร
๑.๔
(สังคมสงบสุข ไม่มีเรื่องบาดหมางทะเลาะเบาะแว้งกัน เกิดสันติสุข)

3) แนวทางปฏิ บั ติ ต นเป็ น ลู ก ที่ ดี ต ามหลั ก ทิ ศ 6 ช่ ว ยเป็ น แนวทางให้ นั ก เรี ย น
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง (แสดงความคิดเห็นแบบยกตัวอย่าง
ประกอบ)
4) หลังจากนี้ จะทาอะไรให้พ่อแม่บ้าง (เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน ไม่ทาให้พ่อแม่เสียใจ
สร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม่/แสดงแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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202
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. การบอกความหมายของ
การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีตาม
หลักทิศ 6
2. การระบุ อ งค์ ป ระกอบ
ของหลักทิศ 6
3. การอธิบายวิธีการปฏิบัติ
ตนตามหลักทิศ 6
ด้านทักษะ/กระบวนการ
การวิ เ คราะห์ ค วามส าคั ญ
ของการปฏิบัติตนตามหลั ก
ทิศ 6

ด้านคุณลักษณะ
การเสนอแนวทาง
ประยุกต์ใช้หลักการปฏิบัติ
ตนเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6
ในชีวิตประจาวัน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ถามตอบ
- การตรวจแผนผัง
ความคิดเรื่อง
ความหมายและ
องค์ประกอบของทิศ 6
- การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง

- คาถามสาคัญ
- เกณฑ์การประเมิน
แผนผังความคิดเรื่อง
ความหมายและ
องค์ประกอบของทิศ
6

- นักเรียนมากกว่าร้อย
ละ
80 ๘๐
ตอบคตอบค�
าถามได้
ร้อยละ
ำถำม
ถูได้กถตู้กอต้งอง
- ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป

- ถามตอบ
- สังเกตพฤติกรรม
- การอธิบาย
- การวิเคราะห์
- การอภิปราย

- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- กิจกรรม “เส้นทาง
เบื้องหน้า”

- นักเรียนมากกว่า 80
ให้ความร่วมมือในการ
กำรปฎิ
ิกิจกรรม
ปฏิ
บัติกบิจัตกรรม
- ตอบคาถามผ่านเกณฑ์
คุณภาพระดับดีขึ้นไป

- อภิปรายกลุ่ม
- ถามตอบ
- การอธิบาย
- การวิเคราะห์
- การอภิปราย

- ประเด็นคาถาม
สาคัญ

- นักเรียนมากกว่าร้อย

ละ
80 ๘๐
ตอบคตอบค�
าถามได้
ร้อยละ
ำถำม
ถูได้กถตู้กอต้งเหมาะสม
อง
- ตอบคาถามผ่านเกณฑ์
คุณภาพระดับดีขึ้นไป

185
202

186
203 203

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ..................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............

ขั้นสอน
ขอบเขตเนื้อหา
1. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “ดูให้รู้อยู่ให้เป็น” โดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่ม
- มรรยาทของพุทธศาสนิกชนที่ดี
ผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากเลือกหัวข้อ ได้แก่
มรรยาท หรื อมารยาท หมายถึ ง กิ ริ ย า
1) การต้อนรับแขก
2) การยืนรับพระภิกษุ
วาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ การ
3) การให้ที่นั่งพระภิกษุ
4) การเดินสวนพระภิกษุ
เป็นผู้มีมรรยาทที่ดี เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทุก
5) การสนทนากับพระภิกษุ
6) การรับสิ่งของจากพระภิกษุ

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 1.2 ม 2/2 มีมรรยาทของความเป็นศา ขัน้ นา
ศำสนิ
กชนที
่ดี ตำมที
่ก�ำหนด
สนิกชนที
่ดี ตามที
่กาหนด
1. ครู ใ ช้ ค าถามน าสู่ บ ทเรี ย นดั ง ต่ อ ไปนี้ แล้ ว ให้ นั ก เรี ย นออกมาเขี ย น
คาตอบบนกระดาน
สาระสาคัญ
1) หากกล่าวถึงคาว่า “พระ” นักเรียนจะนึกถึงอะไร (นักบวช สมณะ
ทุก ศาสนามี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ต นต่ อ จีวร การกราบ การไหว้ คาพูดที่แตกต่าง /ผู้สอนพิจารณาคาตอบ)
2) ครู เชื่อมโยงเข้าสู่ บ ทเรี ยนว่า “เมื่อเรานึ กถึง ‘พระ’ แล้ว ก็นึกถึง
บุคคลที่ควรเคารพนับถือที่เหมาะสม การศึกษา
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต นที่ ถู ก ต้ อ งท าให้ เ ป็ น ที่ ชื่ น ชมของ นักบวชที่เราให้ความเคารพนับถือเช่นเดียวกับศาสนาอื่น ๆ ที่จะมีวิธีการ
ปฏิบัติตนต่อผู้ที่เคารพที่เหมาะสม ในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง การปฏิบัติ
บุคคลทั่วไปและนามาซึ่งความสงบสุขของการ
ตนต่อพระสงฆ์”
อยู่ร่วมกันในสังคม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การแสดงบทบาทสมมติในกิจกรรม “ดูให้รู้อยู่
ให้เป็น”

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
๑.
งสือเรียนพระพุทธศำสนำ ม.๒
1. หนั
กระดาน
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2
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คนควรฝึกฝนและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเจริญ จากนั้ น ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ท าการศึ ก ษาวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งจาก
แก่ตนเองและสังคม
หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2 นักเรียนฝึกซ้อมทาการแสดงบทบาท
สมมติ ในหั ว ข้อ ที่ไ ด้ รั บ มอบหมายทั้ ง รู ป แบบการปฏิ บั ติที่ ถูก ต้อ งและไม่
จุดประสงค์การเรียนรู้
ถูกต้องภายในเวลา 5 นาที
ด้านความรู้
2. ครูสุ่มกลุ่มนักเรียนออกมาทาการแสดงทีละกลุ่ม ให้เวลาการแสดงกลุ่ม
1. นั ก เรี ย นบอกวิ ธี ป ฏิ บั ติ ม รรยาทของ ละ 5 นาที โดยหลั ง จากแต่ ล ะกลุ่ ม แสดงเสร็ จ ครู ต้อ งสรุ ปการปฏิบั ติ ที่
พุทธศาสนิกชนได้ถูกต้อง
ถูกต้องให้ผู้เรียนฟังอีกครั้งหนึ่ง
3. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคาตอบในประเด็นดังต่อไปนี้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1) เหตุ ใ ดจึ งต้ อ งปฏิ บั ติต นต่ อ พระสงฆ์ แ ตกต่า งไปจากบุ ค คลทั่ ว ไป
2. นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าของการปฏิบัติตน (พระสงฆ์ถือศีล หรือใช้ชีวิตที่มีกฎระเบียบมากกว่าคนทั่วไป จึงมองว่าเป็นผู้
ตามมารยาทของพุทธศาสนิ กชนที่ดี ได้อย่างมี บริสุทธิ์กว่า ทาให้ได้ความยอมรับจากพุทธศาสนิกชน/ แสดงความคิดเห็น)
เหตุผล
2) หากนักเรียนปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ไม่เหมาะสมจะส่งผลอย่างไร (คน
ในสังคมจะตาหนิติเตียน ลงโทษ /แสดงความคิดเห็น)
ด้านคุณลักษณะ
3) นักเรียนควรปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ให้เหมาะสมอย่างไร (ให้ความ
3. นั ก เรี ย นน าเสนอวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต ามแบบ เคารพ ปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีตามที่ได้ศึกษาในวันนี้/ แสดงความคิดเห็น)
มรรยาทของพุทธศาสนิกชนเป็นบทบาทสมมติ 4. ครูและนักเรียน ร่วมอภิปรายขยายความเกี่ยวกับประโยชน์และข้อดี
ได้เหมาะสม
การนามรรยาทของพุทธศาสนิกชนที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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การอยู่ร่วมกันในสังคม)

4. นั ก เรี ย นเสนอแนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้ ขั้นสรุป
มรรยาทของพุ ทธศาสนิ กชนที่ดีในการดาเนิ น ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนดังต่อไปนี้
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
1. ศาสนิกชนของทุกศาสนาปฏิบัติตนต่อผู้ที่น่านับถืออย่างไร (ให้ความ
เคารพ มีมารยาท และวิธีปฏิบัติที่ให้ความเคารพอย่างเหมาะสมตามแต่ละ
ศาสนา)
2. หากทุกคนสามารถปฏิบัติตนต่อบุคคลที่ควรเคารพได้อย่างถูกต้องจะ
ส่งผลอย่างไร (เป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไปและนามาซึ่งความสงบสุขของ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การบอกวิธีปฏิบัติมรรยาท
ของพุทธศาสนิกชน

ด้านทักษะ/กระบวนการ
การวิเคราะห์คุณค่าของการ
ปฏิบัติตนตามมารยาทของ
พุทธศาสนิกชนที่ดี

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ถามตอบ
- การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
- การแสดงบทบาท
สมมติ

- คาถามสาคัญ
- หนังสือเรียน
พระพุทธศาสนา ม.2
- กิจกรรม “ดูให้รู้อยู่
ให้เป็น”

- นักเรียนมากกว่าร้อย
80 ๘๐
ตอบค
าถามได้
ร้ละอยละ
ตอบค�
ำถำม
ถูกถตู้กอต้งอง
ได้
- ตอบคาถามถูกต้อง
ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

- ถามตอบ
- การแสดงบทบาท
สมมติ
- กระบวนการกลุ่ม
- การวิเคราะห์
- การอภิปราย

- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
- คาถาม
- แบบประเมินการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
แสดงบทบาทสมมติ ดีข้นึ ไป
- กิจกรรม “ดูให้รู้อยู่
ให้เป็น”

ด้านคุณลักษณะ
1. การนาเสนอวิธีการปฏิบัติ - ถามตอบ
ตำมแบบมรรยำทของ
ต า ม แ บ บ ม ร ร ย า ท ข อ ง - การวิเคราะห์
พุพุททธศำสนิ
ธศาสนิกกชนเป็
ชนเป็นบทบำท
น บทบาท - การอภิปราย
สมมติ
สมมติ
2. การเสนอแนวทางการ
กำรประยุ
รรยำทของ ง
ประยุ ก ต์กใต์ช้ใช้มมรรยาทขอ
พุพุททธศำสนิ
กชนที
่ดีใน่ ดี ใ นการ
ธศาสนิ
ก ชนที
กำรด�
วิตประจ�
ดาเนินำเนิ
ชีวนิตชีประจ
าวันำวัน

- ประเด็นคาถาม
- นักเรียนมากกว่าร้อย
ส�ำสคัาคั
ญญ
ร้อละ
ยละ80๘๐ตอบค
ตอบค�าถาม
ำถำม
- กิจกรรม “ดูให้รู้อยู่ ได้ถไดู้กถตู้กอต้งเหมำะสม
องเหมาะสม
ให้เป็น”
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ..................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ.............

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 1.2 ม 2/2 มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชน ขัน้ นา
ที่ดี ตามที่กาหนด
1. ครูเปิดภาพสินค้าต่าง ๆ แล้วให้
ใช้นคาถามต่
อไปนี้ ำถำมต่อไปนี้
ักเรียนตอบค�
สาระสาคัญ
1) หากนักเรียนไปเยี่ยมบ้านของคนรู้จัก
ทุกคนควรปฏิบั ติตนให้ สุ ภ าพเรีย บร้ อย ทั้ งกิริย า
จะเลื อ กน าสิ่ ง ใดไปด้ ว ย (ของฝาก สิ่ ง ที่ใ ห้
วาจา และใจ เป็นกิจวัตรต่อบุคคลรอบข้าง อันจะนามา
แทนไมตรีจิต/พิจารณาคาตอบของผู้เรียน)
ซึ่งการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2) เมื่อมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านจะเตรียมสิ่ง
ใดไว้ต้อนรับ อย่างไร (หาน้าให้ ดื่ม เตรียม
ของว่างให้ พร้อม จัดให้ นั่งในสถานที่รองรั บ และดูแลแขกอย่ างดี/ พิจ ารณา
ขอบเขตเนื้อหา
คาตอบของผู้เรียน)
- มรรยาทการแต่งกาย
(ที่มา: https://goo.gl/hieHL8)
การแต่งกาย เป็นมรรยาททางสั งคมที่ทุกคนพึง
8
ปฏิบัติ และเป็นการแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี 2. นักเรียนร่วมกันฟังการเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน “ชาวพุทธที่ดีควรมีการฝึก
และวัฒนธรรม รวมถึงอุปนิสัย ฐานะและรสนิยมของแต่ มรรยาทและการแต่ ง กายให้ เ หมาะสมกั บ โอกาสต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น สร้ า งความ
ละบุคคล การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะทาให้ ประทับใจต่อผู้พบเห็น นามาซึ่งการสร้างความสัมพัน ธ์อันดีงาม สามารถทาได้
บุคคลนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีมารยาทที่ดี และที่ หลายวิธี ดังนั้นในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่อง มารยาทชาวพุทธ”
สาคัญยั งเป็นการให้เกีย รติแก่ส ถานที่และเจ้าภาพอีก
ด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพสินค้าต่าง ๆ
2. ภาพ “การทักทาย”
๓. กระดาน
สื่อ PowerPoint เรื่อง
3.
มำรยำทชำวพุ
ทธ เรื่อง
4.
สื่อ PowerPoint
๔. ภำพกำรแต่ทธงกำยไปวัดทั้งชำย
มารยาทชาวพุ
และหญิ
ง
5.
ภาพการแต่
งกายไปวัดทั้งชาย
๕.
ภำพกำรแต่
งกำยงำนมงคลทั้ง
และหญิง
ชำยและหญิง
6. ภาพการแต่งกายงานมงคลทั้ง
๖. ภำพกำรแต่งกำยงำนอวมงคล
ชายและหญิง
ทั้งชำยและหญิง
7.
๗. ภาพการแต่
ภำพกำรแต่งงกายงานอวมงคล
กำยที่ไม่เหมำะสม
ทั้งชายและหญิง
8. ภาพการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๒๐๙

192
209

ด้านทักษะและกระบวนการ
3. นักเรียนจาแนกลักษณะของมรรยาทและการแต่ง
กายที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมและไม่ เ หมาะสมได้ อ ย่ า งมี
เหตุผล
(ที่มา : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_49394)
49394
4. นั ก เรี ย นวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ของการปฏิ บั ติ ต นตาม
หลักการต้อนรับ มรรยาทผู้เป็นแขก และการแต่งกาย 2. ครูใช้สื่อ PowerPoint เรื่อง มารยาทชาวพุทธ อธิบายเกี่ยวกับการปฏิสันถาร
การแต่งกาย และมรรยาทในงานต่าง ๆ แล้วร่วมกันอภิปรายตอบคาถามต่อไปนี้
ถูกกาลเทศะได้อย่างเหมาะสม
1) ปฏิสันถารแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อย่างไร
(ปฏิสันถารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อามิสปฏิสันถาร ,ธรรมปฏิสันถาร)

ขั้นสอน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนร่วมกันดูภาพ “การทักทาย” แล้วสุ่มผู้เรียน 3 คน บอกความหมาย
ด้านความรู้
ของคาว่า “ปฏิสันถาร” โดยผู้สอนเขียนคาตอบของผู้เรียนบนกระดาน แล้ว
1. นักเรียนบอกความหมายของคาว่า “ปฏิสันถาร” ได้ ร่วมกันสรุปความหมายของคาว่า “ปฏิสันถาร ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
ได้
2.ถูกนัต้กอเรีง ยนบอกวิธีการปฏิบัติตนตามมารยาทในการ (การปฏิสันถาร หมายถึง การทักทายปราศรัย การต้อนรับผู้มาเยือน แสดงความ
๒แต่งนักายได้
กเรียนบอกวิ
ถูกต้องธีกำรปฏิบัติตนตำมมำรยำทในกำร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่)
แต่งกำยได้ถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การนาเสนอแบบชุดสาหรับไป
ร่วมงานพิธีต่างๆให้ถูกต้องตามหลัก
มรรยาทของพุทธศาสนิกชนใน
กิจกรรม “แฟชั่นนิสต้า”

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ด้านคุณลักษณะ
5. นักเรียนเสนอแนวทางการแต่งกายที่เหมาะสมตาม
โอกาสต่าง ๆ โดยนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสม

(ที่มา: http://popcornfor2.com/upload/75/news-full-74985.jpg)
75
2
74985

2) การเลื อ กเตรี ย มของฝากในต้ น คาบ เป็ น ปฏิ สั น ถารแบบใด (อามิ ส
ปฏิสันถาร เพราะเป็นการให้วัตถุสิ่งของ)
3) การดูแลแขกที่มาเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างดีในต้นคาบ เป็นปฏิสันถารแบบ
ใด (ธรรมปฏิสันถาร เพราะเป็นการต้อนรับด้วยไมตรีจิต)
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่อง มรรยาทการแต่งกายให้ถูกต้องตาม
กาลเทศะ โดยใช้ภาพการแต่งกายไปวัด งานมงคล และงานอวมงคลทั้งชายและ
หญิงประกอบการอธิบาย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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(ที่มา: https://www.bloggang.com/data/haiku/picture/1328245915.jpg)
/1328245915.jpg)
4. ครูเปิดภาพการแต่งกายที่เหมาะสม และไม่เหมาะสมให้ นักเรียนวิจารณ์
พร้อมให้เหตุผล

(ที่มา: http://www.praew.com/app/uploads/2017/01/13-15.jpg)
/2017/01/13-15.jpg)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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5. ครูเริ่มทากิจกรรม “แฟชั่นนิสต้า” โดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น
6 กลุ่ม มีสมาชิกตามความเหมาะสม ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากที่ครูเตรียม
ไว้ ได้ แ ก่ ชุ ด ไปวั ด ชุ ด ไปงานมงคล และชุ ด ไปงานอวมงคล จากนั้ น ครู แ จก
กระดาษฟลิปชาร์ท กลุ่มละ 1 แผ่น ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบชุ ดสาหรั บ
ไปร่ ว มงานพิ ธี ต่ า ง ๆ ตามที่ ก ลุ่ ม ตนเองได้ รั บ ทั้ ง ชายและหญิ ง ให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามหลักเกณฑ์ โดยใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรม 15 นาที
6. ครูสุ่มกลุ่มผู้เรียนออกมานาเสนอ ให้เวลาการนาเสนอกลุ่มละ 3 นาที โดยหลังจาก
การนาเสนอของแต่ละกลุ่ม ครูจะต้องสรุปภาพรวมและสอบถามนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ
ว่าเหมาะสมตามกาลเทศะหรือไม่ สามารถแต่งไปได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ขั้นสรุป
๑. ใครู
เรียวนร่
ปรำยสรุ
ปบทเรี
งต่อ้ ไปนี้
ครู
ห้นใักห้เรีนยักนร่
มกัวนมกั
อภินปอภิ
รายสรุ
ปบทเรี
ยนดังยต่นดั
อไปนี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๒๑๓
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1. การเป็นแขก หรือเจ้าบ้านที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร (มีมารยาท ต้อนรับด้วย
๑.๑
ไมตรีจิต มีความสุภาพเรียบร้อย ทั้งกิริยา วาจา และใจอยู่เสมอ)
๑.๒
2. เพราะเหตุใดเราถึงต้องศึกษาในเรื่องมรรยาทการแต่งกายไปร่วมพิธีกรรม
ต่า ง ๆ (การแต่ง กายเป็นมารยาทประการหนึ่ง ที่เราควรปฏิบัติให้ถู กต้ อ ง โดย
ชาวพุทธมีระเบียบขั้นตอนในการแต่งกายที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อให้ถูกต้อง
ตามกาลเทศะ)
3. หากทุกคนสามารถปฏิบัติตนมีมารยาทอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผล
๑.๓
อย่างไร (นามาซึ่งการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในสังคม)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๒๑๔
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215
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. การบอกความหมายของคา
ว่า “ปฏิสันถาร” ได้
2. การบอกวิธีการปฏิบัติตนตาม
มารยาทในการแต่งกายได้ถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. การนักเรียนจาแนกลักษณะ
ของมรรยาทและการแต่งกายที่
ถูกต้องเหมาะสมและไม่เหมาะสม
2. การวิเคราะห์คุณค่าของการ
กำรปฏิ
ัติตนตำมหลั
กกำรต้
ปฏิบัติตบนตามหลั
กการต้
อนรัอบนรับ
มรรยาทผู้เป็นแขก และการแต่ง
กายถูกกาลเทศะได้อย่าง
เหมาะสม

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ถามตอบ
- การอธิบาย

- คาถามสาคัญ
- ภาพ “การทักทาย”
- กระดาน

- ตอบคาถามได้ถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ 80

- ถามตอบ
- การตรวจ
ตัวอย่างการแต่ง
กายที่เหมาะสม
- การวิเคราะห์
- การอภิปราย
- กระบวนการ
กลุ่ม

- คาถาม
- กิจกรรม “แฟชั่นนิสต้า”
- เกณฑ์การประเมินการตรวจ
ตัวอย่างการแต่งกาย
- สื่อ PowerPoint เรื่อง
มารยาทชาวพุทธ
- ภาพการแต่งกายไปวัดทั้ง
ชายและหญิง
- ภาพการแต่งกายงานมงคล
ทั้งชายและหญิง
- ภาพการแต่งกายงาน
อวมงคลทั้งชายและหญิง
- ภาพการแต่งกายที่ไม่
เหมาะสม

- นักเรียนมากกว่าร้อย
80 ๘๐
ตอบค
าถามได้
ร้ละอยละ
ตอบค�
ำถำม
ได้
ถูกถตู้กอต้งอง
- ผ่านการประเมินการ
กำรตรวจตั
ำง ง
ตรวจตัวอย่วาอย่
งการแต่
กำรแต่
งกำยในระดั
กายในระดั
บดีขึ้นไปบ
ดีขึ้นไป

- ประเด็นคาถามสาคัญ
- กิจกรรม “แฟชั่นนิสต้า”

- นักเรียนมากกว่าร้อย
ร้ละอยละ
ตอบค�
ำถำม
80 ๘๐
ตอบค
าถามได้
ได้
องเหมำะสม
ถูกถตู้กอต้งเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ
การเสนอแนวทางการแต่งกายที่ - อภิปรายกลุ่ม
เหมาะสมตามโอกาสต่าง ๆ โดย - ถามตอบ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน - การวิเคราะห์
- การนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ..................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ............

ขอบเขตเนื้อหา
วันสำคัญทางศาสนาเปNนโอกาสให?ศาสนิก
ชนได?รวมตัวกันเพื่อระลึกถึงพระเจ?า ศาสดา หรือ
ผู?นำทางศาสนาของตน รวมไปถึงหลักคำสอน ด?วย
การดำเนินกิจกรรมทางศาสนาที่สาวก หรือศาสนิก
ชนได?ยึดถือเปNนแนวทางปฏิบัติรGวมกัน

(ที่มา : hppt://story.co.story)
พระพุทธเจ?าแสดงปฐมเทศนา

๑) จากการที่นักเรียนได?ศึกษาพุทธประวัติแล?วนั้น ภาพทั้ง ๒ ภาพนี้
เปNนเหตุการณMใด (พระพุทธเจ?าตรัสรู?พระธรรม และพระพุทธเจ?าแสดงปฐม
เทศนาแกGปWญจวัคคียM)

(ที่มา : www.buddhamap.org)
พระพุทธเจ?าตรัสรู?

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู.
ส ๑.๒ ม ๒/๔ อธิบายคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับ ขัน้ นำ
วันสำคัญทางศาสนา และปฏิบัติตนได?ถูกต?อง
๑. ครูทบทวนความรู?เดิมในบทเรียนพุทธประวัติ โดยเปTดภาพเหตุการณM
การตรัสรู?และการแสดงปฐมเทศนาแกGปWญจวัคคียM โดยตั้งคำถามให?นักเรียน
สาระสำคัญ
รGวมกันอภิปรายหาคำตอบ ดังนี้
วัโอกาสสำคั
นส�ำคัญทำงศำสนำเป็
โอกำสส�ำวคักัญนทีเพื่ศำสนิ
ญศาสนิกนชนรวมตั
่อรGวกม
ชนรวมตั
นเพืก่อคำสอนและเหตุ
ร่วมกิจจกรรม ระลึ
กถึงสค�ำคัำสอน
กิจกรรมวกัระลึ
การณM
ญ เพื่อ
ความสามั
คคีสแ�ำละเปN
นแนวทางปฏิ
บั ติ รG วมกัคนีแใน
และเหตุ
กำรณ์
คัญในศำสนำเพื
่อควำมสำมมั
ละ
สังนคมแนวทำงปฏิบัติร่วมกันในสังคม
เป็

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๒๘ เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา
หน>วยการเรียนรู.ที่ ๔ เรื่อง การบริหารจิตเจริญปDญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ>มสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

ภาระงาน/ ชิ้นงาน
- การเขียนผังความคิดสรุปวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา (ในประเด็นที่
กำหนด)

สื่อ/ แหล>งเรียนรู.
๑. ภาพเหตุการณMการตรัสรู?และการแสดงปฐม
เทศนาแกGปWญจวัคคียM
๒. สื่อ PowerPoint เรื่อง
“วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ ๒

๒๑๗
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จุดประสงคWการเรียนรู.
๒) ทั้ง ๒ เหตุการณMนี้มีความสำคัญตGอพระพุทธศาสนาอยGางไร (เปNน
ด.านความรู.
วันที่ถือกำเนิดพระธรรมและพระสงฆMขึ้นครั้งแรกในโลก มีพระรัตนตรัยครบ
๑. นั ก เรี ย นอธิ บ ายคำสอนที ่ เ กี ่ ย วเนื ่ อ งกั บ วั น องคMสาม)
สำคัญทางศาสนาได?ถูกต?อง
๓) พุทธศาสนิกชนจะระลึกถึงเหตุการณMและความสำคัญนี้ได?อยGางไร
(จัดตั้งเปNนวันสำคัญทางศาสนา)
ด.านทักษะและกระบวนการ
๔) ทั้ง ๒ เหตุการณMนี้เปNนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชื่อวGาอะไร
๒. นักเรียนวิเคราะหMความสำคัญของการปฏิบัติ (วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา)
ตนในวันสำคัญทางศาสนาได?อยGางมีเหตุผล
2. ครูกลGาวเชื่อมโยงนำเข?าสูGบทเรียนวGา “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เปNนวันที่บGงบอกถึงเหตุการณMสำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล ดังนั้นวัน
ด.านคุณลักษณะ
สำคัญทางพระพุทธศาสนาไมGได?มีเพียงแคGวันวิสาขบูชาและวันอาสาฬหบูชา
๓. นักเรียนเข?ารGวมกิจกรรมและปฏิบัติตนในวัน แตGยังมีวันอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งในวันนี้เราจะมาทำความรู?จักกับวันสำคัญ
สำคัญทางศาสนาได?อยGางเหมาะสม
ทางพระพุทธศาสนาตGาง ๆ พร?อมกับประวัติที่มาและหลักธรรมในวันสำคัญ
นั้น ๆ”
ขั้นสอน
๑. ครูและนักเรียนรGวมกันศึกษาเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จากสื่อ
PowerPoint เรื่อง “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา”
๒. ครูเริ่มต?นกิจกรรม “เกม วันสำคัญ” ด?วยการอธิบายกฎกติกาในการเลGน
กิจกรรมให?นักเรียนรับทราบและปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
๑) ครูแบGงผู?เรียนออกเปNน ๒ กลุGม

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๒๘ เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา
หน>วยการเรียนรู.ที่ ๔ เรื่อง การบริหารจิตเจริญปDญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ>มสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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๒) ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งนักเรียนจะต?อง
แขGงขันตอบคำถามเก็บคะแนนในรูปแบบผลสำรวจ โดยครูเตรียมข?อมูล
เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจากการสำรวจนักเรียนจำนวน ๕๐
คน ทีมใดมีคะแนนสะสมสูงสุดจะเปNนฝÅายชนะ (รูปแบบคล?ายกับรายการ ๔
ตGอ ๔ แฟมิลี่เกม) เชGน
คำถามข.อที่ ๑ ถ.าพูดถึงวันวิสาขบูชาผู.คนจะนึกถึงเรื่องอะไร
(ตัวเลือกจะมาจากการสำรวจ)
- ประสูติ ตรัสรู. และปรินิพพานวันเดียวกัน (แต?มตามจำนวน
ผู?สำรวจที่ตอบ เชGน ๒๓ แต?ม)
- ไตรลักษณW (แต?มตามจำนวนผู?สำรวจที่ตอบ เชGน ๑๕ แต?ม)
- วันสำคัญระดับนานาชาติ (แต?มตามจำนวนผู?สำรวจที่ตอบ เชGน
๗ แต?ม)
- ฯลฯ (แต?มคำตอบทั้งหมดรวมกันจะต?องได?เทGากับ ๕๐ ตาม
จำนวนการสำรวจ)
คำถามข.อที่ ๒ ถ.าพูดถึงวันอาสาฬหบูชาผู.คนจะนึกถึงเรื่องอะไร
- มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง
- ปฐมเทศนา
- เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
- ฯลฯ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๒๘ เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา
หน>วยการเรียนรู.ที่ ๔ เรื่อง การบริหารจิตเจริญปDญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ>มสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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คำถามข.อที่ ๓ ถ.าพูดถึงวันมาฆบูชาผู.คนจะนึกถึงเรื่องอะไร
- โอวาทปาติโมกขW
- ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
- จาตุรงคสันนิบาต
- ฯลฯ
๓) โดยในระหวG า งการแขG ง ขั น ครู แ ละนั ก เรี ย นรG ว มกั น อภิ ป รายใน
ประเด็นของที่มาของคำตอบและวันสำคัญนั้น ๆ
๔) ในการแขGงขันนักเรียนแตGละกลุGมจะต?องสGงตัวแทนออกมากลุGมละ ๑
คน โดยอาศัยโอกาสการตอบด?วยการยกมือตอบ ผู?ที่ยกมือกGอนจะมีสิทธิ์
ตอบคำถามกGอน และจะมีสิทธิ์เลือกวGาจะเลGนเอง หรือโยนให?อีกทีมเลGน ทีม
ที่ได?เลGนจะต?องตอบ
(๑) คำตอบที่มีอยูGในผลสำรวจบนหน?าจอให?หมดเพื่อคว?าคะแนน
ทั้งหมดโดยห?ามปรึกษากันในระหวGางการเลGน
(๒) ถ? า ตอบสิ ่ ง ที ่ ไ มG ม ี ใ นผลสำรวจหรื อ ตอบไมG ท ั น ภายใน
เวลา 5 วินาที จะถือวGาตอบพลาด ๑ ครั้ง หากตอบพลาดครั้งที่ ๓ ทีมฝÅาย
ตรงข?ามจะสามารถปรึกษากันได? และถ?าหากตอบพลาดครั้งที่ ๔ ทีมฝÅาย
ตรงข?ามจะมีสิทธิ์ขโมยคะแนนในรอบนั้น
(๓) ให?หัวหน?าทีมตอบเพียงคำตอบเดียว ถ?าคำตอบที่ตอบมานั้นมี
อยูGในผลสำรวจจะสามารถขโมยคะแนนที่อีกทีมทำไว?มาได?ทันที แตGถ?า

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๒๘ เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา
หน>วยการเรียนรู.ที่ ๔ เรื่อง การบริหารจิตเจริญปDญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ>มสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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คำตอบนั้นไมGมีอยูGในผลสำรวจ คะแนนจะกลับเปNนของทีมที่ตอบไปตอน
แรก โดยจะทำการแขGงขันทั้งหมด ๕ รอบ
๓. ครูดำเนินกิจกรรม “เกม วันสำคัญ” จนเสร็จสิ้น กGอนจะมอบหมายให?
นักเรียนแตGละคนเขียนการสรุปวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันตGาง ๆ ลง
ในสมุดบันทึกประจำรายวิชา โดยมีประเด็นคำถาม ดังตGอไปนี้
๑) ยกตัวอยGางเหตุการณM หรือหลักธรรมที่เกิดขึ้นในวันสำคัญนั้น ๆ
๒) เหตุการณM หรือหลักธรรมนั้น (ข?อ ๑) เกี่ยวข?องกับวันสำคัญอยGางไร
๓) นักเรียนปฏิบัติตนอยGางไรให?เหมาะสมกับวันสำคัญดังกลGาว ปฏิบัติ
ตนดังกลGาวแล?วเกิดประโยชนMอยGางไร
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรGวมกันอภิปรายสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวกับวันสำคัญทาง
ศาสนาในประเด็ น ของการวิ เ คราะหM ค ุ ณ คG า และนำเสนอแนวทางการ
ประยุ
กตMใกช?ต์ในชี
ิตประจำวั
เพราะเหตุ
ใดนัใกดนั
เรียกนจึ
ต?องงศึ
ษาในเรื
กำรประยุ
ใช้ใวนชี
วิตประจ�นำวัหรืนอหรื
อเพรำะเหตุ
เรียงนจึ
ต้อกงศึ
กษำ ่อง
นีในเรื
้ ่องนี้
(วันสำคัญทางศาสนาเปNนโอกาสให?ศาสนิกชนได?รวมตัวกันเพื่อระลึกถึงพระ
เจ?า ศาสดา หรือผู?นำทางศาสนาของตน รวมไปถึงหลักคำสอน ด?วยการ
กำรด�ำนเนิกิจนกรรมทางศาสนาที
กิจกรรมทำงศำสนำที่สาวกหรื
่สำวกหรืออศาสนิ
ศำสนิกกชนได?
ชนได้ยึดถืถืออเป็เปNนนแนวทำง
ดำเนิ
แนวทาง
ปฏิบัติรGว่ มกัน)

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๒๘ เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา
หน>วยการเรียนรู.ที่ ๔ เรื่อง การบริหารจิตเจริญปDญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ>มสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต7องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด7านความรู7
ก า ร อ ธ ิ บ า ย ค ำ ส อ น ที่ - ถามตอบ
เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทาง - การอธิบาย
ศาสนา
ด7านทักษะ/กระบวนการ
การวิเคราะหOความสำคัญ - ถามตอบ
ของการปฏิ บ ั ต ิ ต นในวั น - การวิเคราะหO
สำคัญทางศาสนา
- การอภิปราย
- กระบวนการกลุYม
ด7านคุณลักษณะ
การเขKารYวมกิจกรรมและ - อภิปรายกลุYม
ปฏิบัติตนในวันสำคัญทาง - ถามตอบ
ศาสนา

เครื่องมือที่ใช7

เกณฑA

- คำถามสำคัญ
- สื่อ PowerPoint เรื่อง
“วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา”

- ตอบคำถามไดKถูกตKอง
ตามเกณฑOรKอยละ ๘๐

- คำถาม
- สื่อ PowerPoint เรื่อง
“วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา”
- กิจกรรมเกม “วันสำคัญ”

- ตอบคำถามไดKถูกตKอง
ตามเกณฑOรKอยละ ๘๐

- ประเด็นคำถามสำคัญ

- ตอบคำถามไดKถูกตKอง
เหมาะสม
- ปฏิบัติไดKถูกตKองผYาน
เกณฑOที่กำหนด
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรูK
.......................................................................................................................................................................
ป_ญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ขKอเสนอแนะและแนวทางแกKไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูKสอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข7อเสนอแนะของผู7บริหารหรือผู7ที่ได7รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูKตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ............

ขั้นสอน
1. ครู ใ ช้ สื่ อ PowerPoint เรื่ อ ง “ศาสนพิ ธี ” ประกอบการอธิ บ าย
ความหมายและความเป็นมาของศาสนพิธี แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 1.2 ม 2/3 วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และ ขัน้ นา
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
1. ครู ท บทวนความรู้ เ ดิ ม ของนั ก เรี ย นในบทเรี ย นวั น ส าคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนาที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้ว โดยใช้ประเด็นคาถามดังนี้
สาระสาคัญ
1) พระพุทธศาสนามีวันสาคัญอะไรบ้าง (วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน
พิธีกรรมของแต่ ล ะศาสนา มีขึ้น เพื่อให้ ส มาชิกใน อาสาฬหบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันธรรมสวนะ)
2) เมื่ อ ถึ ง วั น ส าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา จะมี ก ารปฏิ บั ติ ต นอย่ า งไร
สังคมได้ปฏิบัติ เพื่อให้ศาสนาสามารถดารงอยู่ได้
(ทาบุญ ฟังธรรม ใส่บาตร เวียนเทียน)
3) การกระทาเหล่านี้เรียกว่าอะไร (ศาสนพิธี)
ขอบเขตเนื้อหา
2. ครูกล่าวเพื่อนาเข้าสู่บทเรียนว่า “ในครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องวันสาคัญทาง
ศาสนพิธี คือ พิธีกรรมหรือระเบียบแบบแผนต่าง ๆ
พระพุ ท ธศาสนากั น ไปแล้ ว ในวั น นี้ เ ราจะมาดู กั น ว่ า ในวั น ส าคั ญ นั้ น
ที่ดีงาม ที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา การเรียนรู้ถึงคุณค่า
พุทธศาสนิกชนทากิจกรรมอะไรกัน มีขั้นตอน มีพิธีการอย่างไร ให้นักเรียนได้
และปฏิ บั ติ ต นได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามศาสนพิ ธี ที่ ส าคั ญ
ลองทาความรู้จักกับรูปแบบที่ถูกต้อง”รวมอยู่ด้วย ดังนั้นเราจึงจาเป็นต้อง
ในศาสนา เป็นหน้าที่ของศาสนิกชนที่พึงปฏิบัติ เพื่อเป็น
เรียนรู้พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ เพื่อรู้และเข้าใจในศาสนาอื่นด้วย เราจะได้
การสืบต่ออายุของศาสนาให้เจริญงอกงามอยู่ในสังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”
สืบไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง ศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การแสดงสถานการณ์จาลองการ
ปฏิบัติศาสน-พิธี
(ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อ PowerPoint
เรื่อง “ศาสนพิธี”
2. อุปกรณ์ประกอบศาสนพิธี

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง ศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
แผนการจัดการเรียนรู้ทรายวิ
ี่ 29 ชเรืา่องสังศาสนพิ
ธี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คมศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
อระเบียบแบบแผนต่าง ๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม “ศาสนพิธีมีความหมายว่าอย่างไร”
รายวิ(พิ
ชาธีสักงรรม
คมศึหรื
กษา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ดีงาม พึงปฏิบัติในทางศาสนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา)
“ศาสนพิ
ธธีมีมีคีความหมายว่
อย่
งไร” (พิ
(พิธ่ยธีกีกวกั
รรม
หรืออระเบี
ระเบียยดในเรื
ยบแบบแผนต่
บแบบแผนต่
งๆ ๆ
ด้านความรู้
2.
ครู และนั
กวำมหมำยว่
เรี ย นร่ วมกัำาอย่
น สนทนาเกี
บรายละเอี
่อง พิธำีกงารรม
“ศำสนพิ
ำางไร”
รรม
หรื
จุดประสงค์
การเรี
ยนรู้
พึงปฏิ
่ปฏิบัตติสตาหาร
ืบต่อกันมา)
1.
นักเรียนอธิ
บายความหมายของศาสน-พิ
ธีได้ถูกต้อง ทีได้ที่ด่ดแีงีงก่าม
าบุบบญัตัตตัิใิในทางศาสนาที
กนทำงศำสนำที
บาตร การถวายภั
งฆทาน การถวาย
ำมการท
พึงปฏิ
่ปฏิบัติสืบต่อกัการถวายสั
นมำ)
้ ขั้นตอนของการปฏิบัติ ศาสนพิธีต่างๆ ผ้2.าอาบน้
ครู และนั
เรี ย นร่ดเครื
วมกั่อนงไทยธรรม
สนทนาเกีการกรวดน้
่ย วกับรายละเอี
ยดในเรื่อนง พิและการ
ธีกรรม
าฝนกกการจั
า การทอดกฐิ
2.ด้านความรู
นักเรียนระบุ
๒.
ครู
แ
ละนั
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
สนทนำเกี
่
ย
วกั
บ
รำยละเอี
ย
ดในเรื
่
อ
ง
พิ
ธ
ีกรรม
1. นักเรียนอธิบายความหมายของศาสน-พิ
ได้แก่ าการท
าบุ
ญตักบาตร การถวายภั
ตตาหาร
การถวายสั
งฆทาน
การถวาย
พิธธีไีได้ด้ถถูกูกต้ต้อองง ทอดผ้
ป่
า
ถึ
ง
ความหมาย
ความเป็
น
มา
การปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ต
ั
ว
ระเบี
ย
บขั
้
น
ตอนและ
ได้ถูกต้อง
ได้แก่ กำรท�
ำบุการจั
ญตักดบำตร
กำรถวำยภัตการกรวดน้
ตำหำร กำรถวำยสั
งฆทำนนกำรถวำย
า การทอดกฐิ
และการ
ห้ามต่าาฝน
ง ๆ เกี
่ยวกับเครื
พิธ่อีกงไทยธรรม
รรมนั้น ๆ
2. นักเรียนระบุขั้นตอนของการปฏิบัตศำสนพิ
ิ ศาสนพิธธีตีต่ำ่างงๆๆ ข้ผ้อาอาบน้
ผ้ ำอำบน�
เครืความเป็
กำรกรวดน�
กำรทอดกฐิ
ทอดผ้
ถึฝนงความหมาย
การปฏิ
3.
ครูาแป่บ่า้ ำงกลุ
่มกำรจั
นักเรียดนเป็
น่ อ งไทยธรรม
8 กลุน่มมาโดยให้
นักเรีบัตยิตนนััว้ ำบระเบี
1-8ยบขั
ซึ่ง้นหัตอนและ
วนข้อและ
เรียง
ได้ถูกต้อง
ป่ๆำเกีถึ่ยาบุ
งวกั
ควำมหมำย
กำรปฏิการถวายสั
บัติตัว ระเบีงฆทาน
ยบขั้นตอน
องต่ห้อาไปนี
มต่า้งำการท
ีกรรมนัควำมเป็
้น ๆ นมำตตาหาร
ดัข้กำรทอดผ้
ญบตัพิกธบาตร
การถวายภั
การ
ด้านทักษะและกระบวนการ
งนัๆกเรี
เกีการจั
วกัดบเครื
ๆ การกรวดน้
3.และข้
ครูอแาห้อาบน้
บ่ำงมต่
กลุำ่มาฝน
ย่ นเป็
นพิธ8ีก่อรรมนั
กลุ่ม ้นโดยให้
นักเรียนนับา 1-8
ซึ่งหัวข้นอเรีการ
ยง
ถวายผ้
งไทยธรรม
การทอดกฐิ
3. นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า
ดั๓.งต่ครู
อไปนี
การ
กลุ
กหเรีญั วยข้ตันเป็
น ๘ การถวายภั
กลุ
่ม โดยให้
ักเรีนยักนนั
บยนแต่
๑-๘ละกลุ
ซึง่งฆทาน
หั่วมข้ร่อวเรีมกั
ยนง
ทอดผ้
าแป่บ่า้งการท
เมื่มอนัได้าบุ
อกบาตร
ของแต่
ล ะกลุ
่ มแล้ตวนตาหาร
ให้
เรีการถวายสั
ด้ร่วามศาสนพิ
นทักษะและกระบวนการ
ธีได้อย่างมีเหตุผล
า้นอาบน้
าฝน
ดบำตร
เครื่องไทยธรรม
การ
ศึถวายผ้
ตอนอย่
างละเอี
10 นาทีการกรวดน้
ดักงษาขั
ต่อไปนี
้ กำรท�
ำการจั
บุญตัยกดประมาณ
กำรถวำยภั
ตตำหำร า การทอดกฐิ
กำรถวำยสังนฆทำน
3. นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า
ทอดผ้
่อได้ปห้ ำระกอบศาสนพิ
ั วข้อกำรจั
ของแต่
ล ะกลุ
่ มนแล้
ว ให้ผ้กำรกรวดน�
นาั กอาบน้
เรียนแต่
่มร่วมกั
4.
ครูานป่าอุา ปำเมือำบน�
กรณ์
ธ่อี เช่
บาตร
าฝน้ ำลสัะกลุ
งฆทาน
ฯลฯ
กำรถวำยผ้
ฝน
ดเครื
งไทยธรรม
กำรทอดกฐิ
นน
ด้านคุณลักษณะ
ร่วมศาสนพิธีได้อย่างมีเหตุผล
ศึกำรทอดผ้
กษาขั้นตอนอย่
ดประมาณ
10 ่มนาที
มาวางหน้
าำชัป่้นำเรีเมืายงละเอี
ักเรียนออกมาเลื
กว่นาจะต้
งใช้ลอะกลุ
ุปกรณ์
4. นักเรียนเสนอแนวทางสนับสนุนให้คนใกล้ชิด
่อนได้แล้หัววยข้ให้
อนของแต่
ละกลุ
แล้วอให้
ักเรียอนแต่
่มร่ใวดบ้
มกัานง
4. ครู
ปกรณ์ประกอบศาสนพิธี เช่น บาตร ผ้าอาบน้าฝน สังฆทาน ฯลฯ
ในพิ
ธีนนั้ ้นาอุตอนอย่
ด้ปฏิานคุ
ลักษณะ
บัตณิศาสนพิ
ธีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ศึกษำขั
ำงละเอียดประมำณ ๑๐ นำที
มาวางหน้
เรียน่มออกมาแสดงสถานการณ์
แล้วให้นักเรียนออกมาเลือจกว่
าจะต้อ่มงใช้
กรณ์ใพร้
ดบ้อามง
5.
ครูให้แาชัต่้นละกลุ
าลองกลุ
ละ อ3ุปนาที
4. นักเรียนเสนอแนวทางสนับสนุนให้คนใกล้ชิด
๔.
ครู
น
ำ
�
อุ
ป
กรณ์
ป
ระกอบศำสนพิ
ธ
ี
เช่
น
บำตร
ผ้
ำ
อำบน�
้
ำ
ฝน
สั
ง
ฆทำน
ฯลฯ
ร่ในพิ
วมกัธีนั้นอภิปรายความถูกต้องของขั้นตอนใน ศาสนพิธีนั้น
ปฏิบัติศาสนพิธีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
เรียน่มออกมาแสดงสถานการณ์
แล้วให้นักเรียนออกมำเลืจอาลองกลุ
กว่ำจะต้่มองใช้
กรณ์ใพร้
ดบ้อำมง
5.มำวำงหน้
ครูให้แำต่ชัล้นะกลุ
ละ อ3ุปนาที
ั้น ปรายความถูกต้องของขั้นตอนใน ศาสนพิธีนั้น
ร่ในพิ
วมกัธนีนอภิ
๕. ครูให้แต่ละกลุ่มออกมำแสดงสถำนกำรณ์จ�ำลองกลุ่มละ ๓ นำที
พร้อมร่วมกันอภิปรำยควำมถูกต้องของขั้นตอนใน ศำสนพิธีนั้น
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ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกัน อภิปรายสรุปสาระสาคัญที่เกี่ยวกับศาสนพิธีที่สาคัญ
ในพระพุทธศาสนา ดังนี้
1. หากนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกแนวทางที่วางไว้ จะก่อให้เกิดผลอย่างไร (เกิด
ความผิดเพี้ยน ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ของศาสนพิธีนั้น)
2. ศาสนพิธีนั้น มีการยึดถือและปฏิบัติต่อกันมานานแสดงถึงอะไรได้บ้าง
(เป็นระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา)
3. ในฐานะพุทธศาสนิกชนควรทาอย่างไร (เรียนรู้ถึงคุณค่าและปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องตามศาสนพิธีที่สาคัญในศาสนา)
4. ถ้าปฏิบั ติตามแล้ ว จะส่ ง ผลต่อสั ง คมอย่ างไร (เป็น การสื บต่ ออายุของ
ศาสนาให้เจริญงอกงามอยู่ในสังคมสืบไป)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง ศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. การอธิบายความหมาย
ของศาสนพิธี
2. การระบุขั้นตอนของการ
ปฏิบัติ ศาสนพิธีต่างๆๆ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
การวิเคราะห์ประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมศาสน
พิธี
ด้านคุณลักษณะ
การเสนอแนวทางสนับสนุน
ให้คนใกล้ชิดปฏิบัติศาสนพิธี
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ถามตอบ
- การอธิบาย
- การอภิปราย
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- กระบวนการกลุ่ม
- การแสดงสถานการณ์จาลอง

- คาถามสาคัญ
- สื่อ PowerPoint
เรื่อง “ศาสนพิธี”
- อุปกรณ์ประกอบ
ศาสนพิธี
- สถานการณ์จาลอง

- ตอบคาถามได้
ถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ 80
- ปฏิบัติได้
ถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ 80

- ถามตอบ
- คาถาม
- การวิเคราะห์
- อุปกรณ์ประกอบ
- การแสดงความคิดเห็น
ศาสนพิธี
- กระบวนการกลุ่ม
- สถานการณ์จาลอง
- การแสดงสถานการณ์จาลอง

- ตอบคาถามได้
ถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ 80

- อภิปรายกลุ่ม
- ถามตอบ

- ตอบคาถามได้
ถูกต้องเหมาะสม

- ประเด็นคาถาม
สาคัญ

211
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ............

(ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=1OzPq9NONiw)

กิจกรรมการเรียนรู.
ขั้นนำ
๑. ครูเปSดวีดิทัศนT เรื่อง เพลงชาติไทย ร.วมแรงร.วมใจเพื่อชาติไทยของเรา แลCวใหC
นักเรียนร.วมกันอภิปรายในประเด็นดังต.อไปนี้

รายวิชา สังคมศึกษา

๑) มีผูCคนนับถือศาสนาใดบCางในประเทศไทย (พุทธ คริสตT อิสลาม พราหมณTฮินดู ฯลฯ)
๒) จากวีดิทัศนT ผูCคนเหล.านั้นแต.งกายและมีศาสนพิธีเหมือนหรือต.างกัน
ขอบเขตเนื้อหา
สังคมไทยประกอบดCวยผูCที่นับถือศาสนา อย.างไร (มีการแต.งกายและมีศาสนพิธีที่แตกต.างกันตามความเชื่อของแต.ละ
ต. า ง ๆ กั น ศาสนาทุ ก ศาสนามี ศ าสนพิ ธี ศาสนา)
๒. ครู เ ชื ่ อ มโยงเขC า สู . บ ทเรี ย นโดยกล. า วว. า “เมื ่ อ เราไดC เ รี ย นศาสนพิ ธ ี ใ น
พิธีกรรมและแนวปฏิบัติที่แตกต.างกัน
พระพุทธศาสนาของเราไปแลCว ในสังคมยังมีผูCที่นับถือศาสนาอื่นรวมอยู.ดCวย ดังนั้น

สาระคำคัญ
ผู C ค นในสั ง คมมี ค วามคิ ด ความเชื ่ อ ที่
แตกต.างกัน ดังนั้นเราจึงจำเปMนตCองเรียนรูC
พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ เพื่อความเขCาใจ
และปฏิบัติตนอย.างเหมาะสม นำมาซึ่งความ
สงบสุขของสังคม

ตัวชี้วัด
ส ๑.๒ ม ๒/๕ อธิบายความแตกต.าง
ของศาสนพิธีพิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของ
ศาสนาอื่ น ๆ เพื่อนำไปสู.การยอมรับ และ
ความเขCาใจซึ่งกันและกัน

หน?วยการเรียนรู.ที่ ๔ เรื่อง การบริหารจิตเจริญปDญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ?มสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๓๐ เรื่อง ศาสนพิธีเปรียบเทียบ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงาน เรื่อง พิธีกรรมของศาสนา ต.าง ๆ

สื่อ/ แหล?งเรียนรู.
๑. วีดิทัศนT เรื่อง เพลงชาติไทย ร.วมแรงร.วม
ใจเพื่อชาติไทยของเรา
๒. สื ่ อ Power Point เรื ่ อ ง ศาสน-พิ ธ ี ใ น
ศาสนาอื่น ๆ
๓. ภาพการอยู.ร.วมกันของคนหลายศาสนา
๔. ภาพและวิดีทัศนTพิธีกรรมของศาสนาต.าง
ต่ๆำง ๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปQที่ ๒

๒๒๙
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ออกไป เราจึงควรศึกษาเรียนรูCใหCเกิดความ เราจึงจำเปMนตCองเรียนรูCพิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ เพื่อรูCและเขCาใจในศาสนาอื่น
เขC า ใจ เพื ่ อ ก. อ ใหC เ กิ ด ความสั ม พั น ธT อ ั น ดี ดCวย”
ระหว.างผูCที่นับถือศาสนาเดียวกัน และต.าง
ศาสนากัน
ขั้นสอน
๑. ครูบรรยายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ ทั้งศาสนาอิสลาม
จุดประสงคYการเรียนรู.
ศาสนาคริสตT และศาสนาพราหมณT-ฮินดู โดยใชCสื่อ Power Point เรื่อง ศาสนพิธี
ด.านความรู.
ในศาสนาอื่น ๆ
๑. นักเรียนบอกลักษณะการปฏิบัติตนในศา ๒. ครูเปSดภาพการอยู.ร.วมกันของคนต.างศาสนา แลCวใชCคำถามต.อไปนี้
สนพิ
ธีของศาสนาอื
่น ๆ่น ไดC
ศำสนพิ
ธีของศำสนำอื
ๆ ถไดู้กถตCูกอต้ง อง
๑) หลวงตาบิณบาตรโดยมีบังมะเปMนผูCรับส.ง ผิดหลักการของทั้งสองศาสนา
ด.านทักษะและกระบวนการ
หรือไม.” (ไม.ผิด เพราะเปMนการช.วยเหลือกัน บังมะไม.ไดCกราบไหวCบูชา จึงไม.ไดCขัด
๒. นักเรียนวิเคราะหTความแตกต.างของการ ต.อหลักศาสนาอิสลาม)
ปฏิบัติในศาสนพิธีของศาสนาอื่น ๆ ไดCอย.าง
๒) จากภาพการอยู.ร.วมกันของคนหลายศาสนาก.อใหCเกิดความขัดแยCงหรือไม.
มีเหตุผล
อย.างไร (ไม.ก.อใหCเกิดความขัดแยCง เพราะการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ก.อใหCเกิดสันติ
๓. นักเรียนวิเคราะหTความสำคัญของการ สุข)
ปฏิบัติตนร.วมกับศาสนาอื่นไดCอย.างมีเหตุผล

หน?วยการเรียนรู.ที่ ๔ เรื่อง การบริหารจิตเจริญปDญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ?มสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๓๐ เรื่อง ศาสนพิธีเปรียบเทียบ
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปQที่ ๒

๒๓๐
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ด.านคุณลักษณะ
๔. นั กเรี ย นเสนอแนวทางการปฏิ บั ติ ตน
ร.วมกับศาสนาอื่นไดCอย.างเหมาะสม

๓. ครูและนักเรียนร.วมกันสนทนาในรายละเอียดของพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม
ดCวยคำถามต.างๆ เช.น
๑) นักเรียนรูCหรือไม.ว.าใครเปMนศาสดาของศาสนาอิสลาม (นบีมฮุ ัมมัด)
๒) นั ก เรี ย นคนใดทราบบC า งว. า ในศาสนาอิ ส ลามนั ้ น มี พ ิ ธ ี อ ะไรบC า ง (การ
(กำรปฏิ
ญำณตน
กำรละหมำด
ศีลอด
กำรบริ
จำคซะกำด
และกำรประกอบธี
ปฏิ
ญาณตน
การละหมาด
การถืกำรถื
อศีลออด
การบริ
จาคซะกาต
และการประกอบพิ
ฮัพิจธญTีฮัจ) ญ์)
ครูอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของพิธีกรรมในศาสนาอิสลาม พรCอมทั้งเปSด
ภาพ หรือวีดิทัศนTเกี่ยวกับพิธีต.าง ๆ ใหCนักเรียนไดCชมเปMนตัวอย.าง เช.น การจ.ายซะ
กาต การถือศีลอด หินกะอTบะฮT เปMนตCน
๔. ครูและนักเรียนร.วมกันสนทนาในรายละเอียดของพิธีกรรมทางศาสนาคริสตT
ดCวยคำถามต.าง ๆ

รายวิชา สังคมศึกษา

(ที่มา : http://www.liekr.com/post_136907.html)

หน?วยการเรียนรู.ที่ ๔ เรื่อง การบริหารจิตเจริญปDญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ?มสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๓๐ เรื่อง ศาสนพิธีเปรียบเทียบ
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปQที่ ๒

๒๓๑
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๑) ใครคือศาสดาของศาสนาคริสตT (พระเยซู)
๒) นักเรียนคนใดเคยไปโบสถTคริสตTบCาง
๓) นักเรียนคนใดรูCจักศีลศักดิ์สิทธิ์บCาง มีอะไรบCาง (ศีลลCางบาปหรือศีลจุ.ม, ศีล
กำลัง, ศีลแกCบาป, ศีลมหาสนิท, ศีลเจิมคนไขC, ศีลบรรพชาหรือศีลบวช, ศีลสมรส)
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของพิธีกรรมในศาสนาคริสตT พรCอมเปSดภาพ
ศีลทั้ง ๗ ของศีลศักดิ์สิทธิ์ใหCนักเรียนไดCชม นอกจากนี้ครูอาจอธิบายครอบคลุมไป
ยังนิกายอื่นดCวย ทั้งโปรเตสแตนทTและออทอดอกซT
๖. ครู แ ละนั ก เรี ย นร. ว มกั น สนทนาในรายละเอี ย ดของพิ ธ ี ก รรมทางศาสนา
พราหมณT-ฮินดู ดCวยคำถาม เช.น นักเรียนคนใดทราบบCางว.าเทพเจCาในศาสนา
พราหมณT-ฮินดูนั้นมีใครบCางลองยกตัวอย.างเทพเจCาที่นักเรียนรูCจัก เปMนตCน พรCอม
กับแสดงภาพของการทำพิธีต.าง ๆ ในศาสนาพราหมณT-ฮินดูใหCนักเรียนไดCชม
๗. ครูใหCนักเรียนร.วมกันอภิปรายความสำคัญของการปฏิบัติตนร.วมกับศาสนาอื่น
๘. ครูแจกใบงาน เรื่อง พิธีกรรมของศาสนาต.าง ๆ โดยใหCคCนควCาหาคำตอบจาก
สิ่งที่เรียนในตอนตCนคาบเรียน ประกอบกับหนังสือเรียนประจำรายวิชาและสื่อ
อิเล็กทรอนิกสTของผูCเรียน แลCวเติมคำตอบลงในช.องว.างใหCถูกตCองสมบูรณT

หน?วยการเรียนรู.ที่ ๔ เรื่อง การบริหารจิตเจริญปDญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ?มสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๓๐ เรื่อง ศาสนพิธีเปรียบเทียบ
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปQที่ ๒

๒๓๒
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ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร.วมกันอภิปรายสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนพิธีในศาสนาอื่น ๆ
ในประเด็นดังนี้
๑. หากมีโอกาสไดCเขCาร.วมศาสนพิธขี องศาสนาอื่นๆ นักเรียนมีแนวทางการปฏิบัติ
ตนอย.างไร (ถือโอกาสเรียนรูCวิถีชีวิตและความเชื่อของศาสนาอื่นอย.างเหมาะสม ไม.
ล.วงเกิน หรือสรCางความขัดแยCง)
๒. ในฐานะประชากรโลก เราควรประพฤติปฏิบัติตนอย.างไรต.อผูCที่นับถือศาสนา
อื่น ๆ (เรียนรูCถึงคุณค.า และปฏิบัติตนไดCอย.างถูกตCองตามศาสนพิธีของแต.ละ
ศาสนา)
๓. เพราะเหตุใดเราจึงตCองศึกษาทำความเขCาใจในศาสนาอื่น ๆ (เพื่อก.อใหCเกิด
ความสัมพันธTอันดีระหว.างผูCที่นับถือศาสนาเดียวกัน และต.างศาสนากัน)

หน?วยการเรียนรู.ที่ ๔ เรื่อง การบริหารจิตเจริญปDญญาและมารยาทชาวพุทธ
กลุ?มสาระการเรียนรู. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ ๓๐ เรื่อง ศาสนพิธีเปรียบเทียบ
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปQที่ ๒

๒๓๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต7องการวัด/ประเมิน
ด7านความรู7
การบอกลักษณะการ

วิธีการ
- ถามตอบ

ปฏิบัติตบนในศาสนพิ
ธีของธี - การอธิบาย
กำรปฏิ
ัติตนในศำสนำพิ
ศาสนาอื่น ๆ่นๆ
ของศำสนำอื

- การอภิปราย

เครื่องมือที่ใช7
- คำถามสำคัญ

เกณฑA
- ตอบคำถามไดV

- สือ่ ่อ Power
PowerPoint
Pointเรืเรือ่ ง่อศำสนพิ
ง ศาสนธี ถูกตVองมากกวNารVอย
น่ ๆ ่น ๆ
ร้อยละ
พิในศำสนำอื
ธีในศาสนาอื
ละ
๘๐ ๘๐
- ภาพการอยูNรNวมกันของคนหลาย
ศาสนา
- ภาพและวิดีทัศนTพิธีกรรมของ
ศาสนาตNาง ๆ

ด7านทักษะ/กระบวนการ
1. การวิเคราะหTความ
๑.
แตกตNางของการปฏิบัติ

- ถามตอบ
- การวิเคราะหT

ในศาสนพิธีของศาสนาอื่น - การอภิปราย
๒.
2. การวิเคราะหT
ความสำคัญของการปฏิบัติ
ตนรNวมกับศาสนาอื่น
ด7านคุณลักษณะ
การเสนอแนวทางการ
กำรปฏิ
บ
ปฏิ
บัติตบนรNัติตวนร่
มกัวบมกั
ศาสนา
ศำสนำอื่น
อื่น

- คำถาม
- ตอบคำถามไดV
- สือ่ ่อ Power
PowerPoint
Pointเรืเรือ่ ง่อศำสนพิ
ง ศาสนธี ถูกตVองมากกวNารVอย
ร้อยละ
น่ ๆ ่น ๆ
พิในศำสนำอื
ธีในศาสนาอื
ละ
๘๐ ๘๐
- ภาพการอยูNรNวมกันของคนหลาย
ศาสนา
- ภาพและวิดีทัศนTพิธีกรรมของ
ศาสนาตNาง ๆ

- อภิปรายกลุNม
- ถามตอบ

- ประเด็นคำถามสำคัญ

- ตอบคำถามไดV
ถูกตVองเหมาะสม
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรูV
.......................................................................................................................................................................
ป_ญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ขVอเสนอแนะและแนวทางแกVไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูVสอน
(........................................................)
วันที่........เดือน..............พ.ศ..............
ความคิดเห็น/ ข7อเสนอแนะของผู7บริหารหรือผู7ทไี่ ด7รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูVตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน................พ.ศ............

๒๓๖
ใบงาน เรื่อง พิธีกรรมของศาสนาต6าง ๆ
หน6วยการเรียนรู<ที่ ๔ การบริหารจิตเจริญปBญญาและมารยาทชาวพุทธ
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปQที่ ๒
คำชี้แจง : ให$นักเรียนเติมคำตอบลงในช6องว6างให$ถูกต$องสมบูรณ=
๑. ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอิสลาม เกี่ยวข$องกับหลักปฏิบัติ ๕ ประการที่ได$จารึกไว$ใน……………………
๒. การละหมาดหรือนมาซ เปSนการนมัสการเพื่อขอพระจากอัลลอฮ= ประกอบด$วย อิริยาบถ ………………………..
………………………………………….……………. ปฏิบัติ ……………….………. ได$แก6 เวลารุ6งอรุณ เวลาบ6าย เวลาเย็น
เวลาพลบค่ำ และเวลากลางคืน การละทิ้งการละหมาดถือว6าเปSนบาป

๓. การบำเพ็ญฮัจญ= เปSนการปฏิบัติศาสนกิจ ณ อัลกะอ=บะฮ= ในเดือนที่ ๑๒ (ซุลฮิจญะฮ=) ตามปฏิทินอิสลามผู$
ประกอบพิธีฮัจญ=ต$อง……………………………………………………………………………………………………..
ตามศาสนบัญญัติ มีความสามารถที่จะเดินทางไปปฏิบัติได$ เช6น มีเงิน ไม6ป]วย พิธีฮัจญ=เปSนข$อบังคับของชาว
มุสลิมที่จะสามารถเดินทางไปปฏิบัติได$ ๑ ครัง้ ในชีวิต ผู$ท่ีเคยประกอบพิธีฮัจญ=แล$วถ$าเปSนผู$ชายจะ
เรียกว6า………………. ถ$าเปSนหญิงเรียกว6า …………………..…………….
๔. ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาคริสต= คริสต=ศาสนามีหลายนิกายนิกายสำคัญได$แก6
นิกาย……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
๕. นิกายโปรเตสแตนต= เชื่อว6าพระเยซูคริสต=ทรงกำหนดพิธีศักดิ์สิทธิ์ไว$เพียง ………… ประการ คือ
๑) พิธีบัปติสมา (คาทอลิก เรียกว6า …………………………………….……)
๒) …………………………………………… (คาทอลิก เรียกว6า ศีลมหาสนิท) เปSนพิธีรำลึกการรับประทาน
อาหารครั้งสุดท$ายของพระเยซูคริสต=กับ……………………………….. คน
๖. นิกายออร=ทอดอกซ= มีพิธีกรรมที่ไม6แต6ต6างไปจากนิกายโรมันคาทอลิก แต6ไม6อยู6ใต$อำนาจ
ของ……………………………………..แห6ง................... และไม6ถือ...............................เปSนสำคัญ
๗. พิธีสัมสการ จัดขึ้นตามโอกาสและขั้นตอนของชีวิต จะเพิกเฉยมิได$ ประกอบด$วย ๗ พิธีด$วยกัน ได$แก6
๑) ชาตกรรม คือ พิธีเกี่ยวกับ...................... ทำทันทีหลังจากคลอด โดยทำก6อนการตัดสายสะดือ
๒) .................................... คือ พิธีตั้งชื่อเมื่อเด็กเกิดมาได$ ๑๐ วัน หรือ ๑๒๐ วัน
๓) อันนปราศนะ คือ พิธีเสนอเครื่องสังเวยแก$เทพเจ$าต6าง ๆ โดยทำในวันที่ให$เด็ก...............................
๔) อุปนยนะ คือ พิธีสวม......................................ให$แก6เด็กและสอนเรียนมนต=ชื่อ ...........................
ถือเปSนพิธีสำคัญมาก หลังจากทำพิธีนี้เสร็จแล$วเด็กจะเข$าสู6......................................... ตามหลักอาศรม ๔ พิธีนี้
จะจัดให$เฉพาะเด็กชายเท6านั้น
๕) สมาวรรตนะ คือ........................................................ จัดขึ้นเมื่อเด็กหนุ6มได$ศึกษาไตรเพทหรือ
คัมภีร=พระเวท ๓ คัมภีร=จบแล$ว
๘. พิธีศราทธ= เปSนพิธีทำบุญอุทิศบรรพบุรุษและวิญญาณผู$ชายด$วย....................................(ข$าวสุกปijนเปSนก$อน)
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๒๓๗
ใบงาน เรื่อง พิธีกรรมของศาสนาต6าง ๆ
หน6วยการเรียนรู<ที่ ๔ การบริหารจิตเจริญปBญญาและมารยาทชาวพุทธ
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปQที่ ๒
คำชี้แจง : ให%นักเรียนเติมคำตอบลงในช7องว7างให%ถูกต%องสมบูรณ>
1. ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอิสลาม เกี่ยวข%องกับหลักปฏิบัติ 5 ประการที่ได%จารึกไว%ใน อัลกุรอาน
2. การละหมาดหรือนมาซ เปSนการนมัสการเพื่อขอพรจากอัลลอฮ> ประกอบด%วย อิริยาบถ ยืน โค<ง กราบ และ
อ6านถ<อยคำจากคัมภีรUอัลกุรอาน ปฏิบัติ 5 เวลา ได%แก7 เวลารุ7งอรุณ เวลาบ7าย เวลาเย็น เวลาพลบค่ำ และ
เวลากลางคืน การละทิ้งการละหมาดถือว7าเปSนบาป
3. การบำเพ็ญฮัจญ> เปSนการปฏิบัติศาสนกิจ ณ อัลกะอ>บะฮ> ในเดือนที่ 12 (ซุลฮิจญะฮ>) ตามปฏิทินอิสลาม ผู%
ประกอบพิธีฮัจญ>ต%องบรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะ ไม6วิกลจริต มีเจตนาแน6วแน6 มีความสะอาดและ
ปกปYดร6างกาย ตาม
ศาสนบัญญัติ มีความสามารถที่จะเดินทางไปปฏิบัติได% เช7น มีเงิน ไม7ป]วย พิธีฮัจญ>เปSนข%อบังคับของชาวมุสลิมที่
จะสามารถเดินทางไปปฏิบัติได% 1 ครั้งในชีวิต ผู%ที่เคยประกอบพิธีฮัจญ>แล%วถ%าเปSนผู%ชายจะเรียกว7า ฮาจญU
หรืออัลฮาจญU ถ%าเปSนหญิงเรียกว7า ฮาจญะฮU
4. ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาคริสต> คริสต>ศาสนามีหลายนิกายนิกายสำคัญได%แก7 นิกายโรมันคาทอลิค
นิกายโปรเตสแตนตU และนิกกายออรUทอดอกซU
5. นิกายโปรเตสแตนต> เชื่อว7าพระเยซูคริสต>ทรงกำหนดพิธีศักดิ์สิทธิ์ไว%เพียง 2 ประการ คือ
1) พิธีบัปติสมา (คาทอลิก เรียกว7า ศีลล<างบาป)
2) ศีลมหาสนิทหรือพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ (คาทอลิก เรียกว7า ศีลมหาสนิท) เปSนพิธีรำลึกการ
รับประทานอาหารครั้งสุดท%ายของพระเยซูคริสต>กับ อัครสาวก 12 คน
6. นิกายออร>ทอดอกซ> มีพิธีกรรมที่ไม7แตกต7างไปจากนิกายโรมันคาทอลิก แต7ไม7อยู7ใต%อำนาจของสันตะปาปา
แห7ง กรุงโรม และ ไม7ถือไม<กางเขนเปSนสำคัญ
7. พิธีสัมสการ จัดขึ้นตามโอกาสและขั้นตอนของชีวิต จะเพิกเฉยมิได% ประกอบด%วย 7 พิธีด%วยกัน ได%แก7
1) ชาตกรรม คือ พิธีเกี่ยวกับ การเกิด ทำทันทีหลังจากคลอด โดยทำก7อนการตัดสายสะดือ
2) นามกรณะ คือ พิธีตั้งชื่อเมื่อเด็กเกิดมาได% 10 วัน หรือ 120 วัน
3) อันนปราศนะ คือ พิธีเสนอเครื่องสังเวยแก%เทพเจ%าต7าง ๆ โดยทำในวันที่ให%เด็กทานข<าวครัง้ แรก
4) อุปนยนะ คือ พิธีสวม สายยัชโญปวีต ให%แก7เด็กและสอนเรียนมนต>ชื่อ คายัตรี ถือเปSนพิธีสำคัญ
มาก หลังจากทำพิธีนี้เสร็จแล%วเด็กจะเข%าสู7 พรหมจารี ตามหลักอาศรม 4 พิธีนี้จะจัดให%เฉพาะเด็กชายเท7านั้น
5) สมาวรรตนะ คื อ พิ ธ ี ส ำเร็ จ การศึ ก ษา จั ด ขึ ้ น เมื ่ อ เด็ ก หนุ 7 ม ได% ศ ึ ก ษาไตรเพทหรื อ คั ม ภี ร>
พระเวท 3 คัมภีร>จบแล%ว
8. พิธีศราทธ> เปSนพิธีทำบุญอุทิศบรรพบุรุษและวิญญาณผู%ชายด%วย ข<าวบิณฑะ (ข%าวสุกปijนเปSนก%อน)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2 เวลา ๖ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้
ส. ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส.๒.๑ ม.๒/๒ เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรี ภาพ หน้ าที่ ในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ส.๒.๑ ม.๒/๓ วิเคราะห์บทบาท ความสาคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม
๒. สาระสาคัญ /ความคิดรวบยอด
ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นประมุขและเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครอง สมาชิกทุกคนในสังคมประชาธิปไตย
จะต้องรู้บทบาทหน้าที่ ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติจึงจะทาให้ ประชาชนในประเทศ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
- สถาบันทางสังคม
- สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
- แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ทักษะและกระบวนการ
- วิเคราะห์บทบาทของสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ที่มีส่วนทาให้การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
สังคมดาเนินไปได้
- วิ เ คราะห์ ส ถานภาพ บทบาท สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และหน้ า ที่ ใ นฐานะพลเมื อ งดี ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตย
- อภิปรายแนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เจตคติ
คุณค่ำและควำมส�
ำคัญของกำรปฏิ
บัติตนตำมบทบำทและสถำนภำพในสถำบั
่ตน
- คุณค่า-และความส
าคัญของการปฏิ
บัติ ตนตามบทบาทและสถานภาพในสถาบั
นทางสันงทำงสั
คมที่ตงคมที
นดารง
อยู่ ด�ำรงอยู่
- คุณค่าของการปฏิ
บัติตามสถานภาพและบทบาทของตนเองในฐานะพลเมื
องดีตามวิถีปอระชาธิ
ปไตย
- คุณค่ำของกำรปฏิ
บัติตนตำมสถำนภำพและบทบำทของตนเองในฐำนะพลเมื
งดีตำมวิ
ถี
- ความสปาคั
ประชำธิ
ไตยญของการปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองดีต ามวิถี
ประชาธิปไตย - คุณค่ำของกำรปฏิบัติตนตำมสิทธิ เสรีภำพ และหน้ำที่ของตนเองในฐำนะพลเมืองดีตำมวิถี
ประชำธิปไตย
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๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
การออกแบบแผนผังความคิด บทบาทหน้าที่เยาวชนตามวิถีประชาธิปไตยพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม
และครบถ้วนประเด็นสาคัญ
เกณฑ์การประเมินผลภาระงาน/ชิ้นงานแบบประเมินแผนผังความคิดบทบาทหน้าที่เยาวชน
ตามวิถีประชาธิปไตย
คาอธิบายระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
๑. สรุปความรู้ได้ สามารถสรุป
สามารถสรุป
สรุปความรู้ไม่ครบ สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง ครบตรง ความรู้ได้ครบและ ความรู้ได้ครบ
ทุกประเด็น
ถูกต้อง
ประเด็น
ตรงประเด็นและ ตรงประเด็นและมี
ถูกต้องทุกหัวข้อ ความถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
๒. การเชื่อมโยง สามารถเชื่อมโยง สามารถเชื่อมโยง สามารถเชื่อมโยง สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง ความรู้ได้ถูกต้อง ความรู้ได้ และ
ความรู้และลาดับ ความรู้ได้ แต่ไม่
ตามลาดับขั้น
ตามลาดับ
ลาดับความ
ความสัมพันธ์ได้ เป็นไปตามลาดับ
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์ได้
บ้าง
ความสัมพันธ์
ค่อนข้างครบ
๓. มีความคิด
สามารถเขียนผัง สามารถเขียนผัง สามารถเขียนผัง สามารถเขียนผัง
สร้างสรรค์ในการ ความคิดได้ใน
ความคิดได้ถูกต้อง ความคิดได้ และมี ความคิดได้ แต่
เขียนผังความคิด รูปแบบที่ถูกต้อง และมีข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องเป็น ขาดรูปแบบและ
และสวยงาม
เพียงเล็กน้อย
บางส่วน
ความสวยงาม
คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่พอใช้ระดับไป
คะแนน
๑๐ - ๑๒
๗–๙
๔–๖
๑–๓

คุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ตัวชี้วัด
ส ๒.๑ ม.๒/๓ วิเคราะห์บทบาท
ความสาคัญและความสัมพันธ์ของ
สถาบันทางสังคม
สาระสาคัญ
ทุกสถาบันทางสังคมล้วนมี
บทบาท หน้าที่เป็นของตนเอง
หากทุกสถาบันสามารถทาหน้าที่
ของตนได้อย่างถูกต้องและ
สมบูรณ์ ก็จะส่งเสริมให้ประเทศมี
ความสงบสุขยิ่งขึ้น
ขอบเขตเนื้อหา
- บทบาทของสถาบันทาง
สังคม
- ความสาคัญของสถาบัน
ทางสังคม
ภาพที่ ๒ ครูและนักเรียน
ที่มา www.pooyingnaka.com/content/
3690
content.php?No=3690

ภาพที่ ๑ ครอบครัวกาลังรับประทานอาหาร
ที่มา http://focusphitsanulok.com/?p=13962
13962

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูนาภาพเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมต่าง ๆ มาให้นักเรียนดู โดยใช้แนวคาถาม
ดังต่อไปนี้
๑.๑ จากภาพที่นักเรียนได้ดูเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรบ้าง (ภาพที่ ๑ ครอบครัว
กาลังรับประทานอาหาร/ภาพที่ ๒ ครูและนักเรียน/ ภาพที่ ๓ ทาบุญตักบาตร)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม
๒. ภาพมนุษย์ในอดีต
๓. ภาพผู้ชมภาพยนตร์
๔. แผนผัง องค์ประกอบของสถาบัน
ทางสังคม
๕. หนังสือเรียน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การปฏิบัติกิจกรรม “สถาบันทาง
สังคมของเรา”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ เรื่อง บทบาทและความสาคัญของสถาบันทางสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

๒๔๐
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของสถาบันทางสังคม
ได้อย่างถูกต้อง
นทักกษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ
ด้ด้าานทั
ย นสามารถอภิ
๒.๒.นันักเรีก เรี
ยนสำมำรถอภิ
ปรำย ป ราย
ลักษณะส�
ษณะสำาคั
ของของสถาบั
คัญญของสถำบั
นทำงนทาง
ะสถาบันนได้
ได้ออย่ย่ำางถู
งถูกกต้ต้อองง
สังคมแต่ละสถำบั
ย นสามารถวิ
เ คราะห์
๓.๓.นันักเรีก เรี
ยนสำมำรถวิ
เครำะห์
บทบาทและความส
าคั ญ ของ
บทบำทและควำมส�
ำคัญของ
สถาบันนทำงสั
ทางสังงคมได้
คมได้ออย่ย่ำางถู
งถูกกต้ต้อองง
สถำบั
ย นสามารถวิ
เ คราะห์
๔.๔.นันักเรีก เรี
ยนสำมำรถวิ
เครำะห์
ความสัมมพัพันธ์นขธ์องแต่
ข องแต่
ล ะสถาบั
ควำมสั
ละสถำบั
น น
ทางสังคมได้อย่างเหมาะสม
ทำงสังคมได้อย่ำงเหมำะสม

๑.๒ นักเรียนเคยทากิจกรรมแบบในภาพใดบ้าง (แนวคาตอบ : พิจารณาคาตอบ
ของนักเรียน)
๒. ครู เ ชื่ อ มโยงค าตอบของนั ก เรี ย นเข้ า สู่ บ ทเรี ย นเรื่ อ ง บทบาทและ
ความส าคั ญ ของสถาบั น ทางสั ง คม ดั ง นี้ “จากภาพต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ จ ะเห็ น ว่ า คนเรา
จาเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีการทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และมีความสัมพันธ์ต่อ
กันภายใต้กฎระเบียบของสังคม ซึ่งหากจัดแบ่งความสัมพันธ์ดังกล่าว เราจะเห็นกลุ่ม
ความสั ม พั นธ์ ที่มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กัน เช่ น ความสั มพั น ธ์ที่ เกี่ ย วข้ องกับ ครอบครั ว
การศึกษา ศาสนา เป็นต้น ซึ่งเราจะเรียกกลุ่ มความสัมพันธ์เหล่ านี้ว่า สถาบัน สังคม
ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญและบทบาทของสถาบันทาง
สังคม”
ขั้นสอน
๑.นักเรียนร่วมกันดูภาพมนุษย์ในอดีต ร่วมกันอภิปรายความเป็นมาของการรวมตัวเป็น
สังคมของมนุษย์ และพัฒนาการถึงปัจจุบัน (แนวทางการอภิปราย : มนุษย์มีการรวมกันเป็น
สังคมตั้งแต่อดีต เพราะสาเหตุมาจากความต้องการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และการมีกิจกรรมที่ต้อง
แบ่งกันทา เป็นต้น)

ภาพที่ ๓ ทาบุญตักบาตร
ที่มา http://horo.teenee.com/benefaction/
147.html
147

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ เรื่อง บทบาทและความสาคัญของสถาบันทางสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๔๑
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ด้านคุณลักษณะ
๕ . นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ บ อ ก
ความส าคั ญ ของการปฏิ บั ติ ต าม
บทบาทและสถานภาพในสถาบัน
ทางสังคมที่ตนดารงอยู่

๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่อง “การเปรียบเทียบโครงสร้างทางสังคม” โดย
การให้เปรียบเทียบกับตึกเรียน ถึงโครงสร้างของตึกมีอะไรบ้าง และมีความสาคัญอย่างไร
(แนวการตอบ : มีเสาไว้รับน้าหนักตึก มีประตูไว้เป็นทางเข้า มีหน้าต่างไว้ระบายอากาศ
เป็นต้น หากไม่มีองค์ประกอบเหล่านี้ตึกก็จะขาดคุณสมบัติที่ดีไป) เพื่อนาไปสู่ความคิด
รวบยอดในประเด็นโครงสร้างทางสังคม ว่าทุก ๆ โครงสร้างของตึกล้วนมีประโยชน์ เมื่อ
เทียบกับโครงสร้างทางสังคม ก็เหมายความว่าองค์ประกอบทางสังคมต่อไปนี้ คือส่วน ๆ
หนึ่งที่สาคัญในสังคม และมีบทบาทต่อการดาเนินสังคมให้ดารงอยู่ต่อไปได้
๓. นักเรียนอภิปรายจากภาพ “ผู้ชมภาพยนตร์” ว่าเป็นกลุ่มสังคมหรือไม่ (แนว
ทางการตอบ : อาจจะเป็น หรือไม่เป็น ก็ได้ ไม่เป็นกลุ่ มทางสั งคม เพราะคนที่ มาชม
ภาพยนตร์ส่ ว นใหญ่ไม่รู้จักกันมาก่อน ขาดการมีปฏิสั มพันธ์ซึ่งกันและกันที่เป็น ส่ ว น
ส าคั ญ ของการเป็ น กลุ่ ม สั ง คมไป, เป็ น กลุ่ ม ทางสั ง คม เพราะพวกเขาอาจเป็ น แฟน
ภาพยนตร์เรื่องนี้โดยนัดหมายกลุ่มกันมาชมภาพยนตร์ และอาจมีกิจกรรมต่อเนื่องไป
หลังจากชมภาพยนตร์เสร็จแล้วก็ได้)

ภาพมนุษย์ในอดีต
ที่มา http://www.ngwk.ac.th/web/social/emorn/west-culture/page๑.htm
1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ เรื่อง บทบาทและความสาคัญของสถาบันทางสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๔๒
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242

๕. ครูเกริ่นนาว่า “โดยทั่วไป
แล้วสังคมต่าง ๆ จะมีสถาบันพื้นฐานที่สาคัญอยู่ ๗ สถาบัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว
สถาบัน การศึ กษา สถาบั น ศาสนา สถาบัน เศรษฐกิ จ สถาบั น การเมื องการปกครอง

แผนผัง “องค์ประกอบของสถาบันทาง
สังคม”

๔. นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มกั น อภิ ป รายความหมายและความส าคั ญ ของค าว่ า
“สถาบันทางสังคม” และอภิปรายถึงกลุ่มสังคม หน้าที่ สมาชิก แบบแผนพฤติกรรม
สัญลักษณ์และค่านิยมจากแผนผัง “องค์ประกอบของสถาบันทางสังคม”

ภาพผู้ชมภาพยนตร์
ที่มา https://www.slang-aholic.com/
articles/guidance

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ เรื่อง บทบาทและความสาคัญของสถาบันทางสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๔๓
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สถาบันสื่อมวลชน และสถาบันนันทนาการ แต่ในวันนี้เราจะมาเรียนกันใน ๓ สถาบัน
แรกที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดกันก่อนคือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบัน
ศาสนา”
๖. นักเรียนร่วมกิจกรรม “สถาบันทางสังคมของเรา” เวลาประมาณ ๑๐
นาที ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทั้งหมดจานวน ๖ กลุ่ม และส่งตัวแทนออกมาจับสลากเลือก
สถาบันทางสังคมกลุ่มละ ๑ สถาบัน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบัน
ศาสนา นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงบทบาทหน้าที่และความสาคัญของแต่ละ
สถาบัน พร้อมกับนาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยกาหนดประเด็นอภิปรายดังนี้
๑) บทบาทหน้าที่และความสาคัญของสถาบัน
๒) หากสถาบันทาหน้าที่บกพร่อง จะส่งผลเสียต่อสมาชิกในสังคม
อย่ำงไร
อย่างไร
๓) สถาบันที่ได้รับมีความสัมพันธ์กบั สถาบันอื่นอย่างไร
๗. ครู ให้ นั ก เรี ย นร่ว มกั นวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะส าคัญ และความสั ม พั นธ์ ข อง
สถาบันทางสังคมแต่ละสถาบัน (แนวคาตอบ : สถาบันทางครอบครัวมีความสัมพันธ์กับ
สถาบันการศึกษา เช่น เมื่อผู้ปกครองส่งบุตรหลานที่อบรมเลี้ยงดูไปโรงเรียนเพื่อให้อยู่
ภายใต้การอบรมสั่ งสอนของครู ก็จ ะมีการแลกเปลี่ ยนข้อมูล ปฏิ สั มพัน ธ์กั น ระหว่า ง
ผู้ปกครองและครูเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นอกจากนี้หากสมาชิกของสั งคมเกิด
ความกังวลใจหรือท้อแท้ สถาบันศาสนาก็จะมาช่วยผ่อนคลายความวิตกกังวลนี้ได้)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ เรื่อง บทบาทและความสาคัญของสถาบันทางสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๔๔
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ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายประเด็น “สถาบันทางสังคมสามารถแยกกัน
ทาหน้าทีอ่ ยู่โดยไม่มีความสัมพันธ์กันได้หรือไม่” (แนวคาตอบ : สถาบันทางสังคมทุก
สถาบันล้วนแต่มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคมเป็นสาคัญ ดังนั้นจึง
ไม่มีสถาบันทางสังคมใดที่จะสามารถดารงอยู่ได้เพียงลาพัง อีกทั้งสมาชิกในสังคมยังต้อง
พึ่งพาอาศัยความเป็นสถาบันของสถาบันทางสังคมแต่ละสถาบันตลอดช่วงชีวิตอีกด้วย)
๒. นักเรียนร่วมกันตอบคาถามดังต่อไปนี้ “หากสถาบันทางสังคมทาหน้าที่ของ
ตนเองได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไร”
(แนวคาตอบ : ประเทศชาติมีความสงบสุข)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ เรื่อง บทบาทและความสาคัญของสถาบันทางสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๔๕
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- อธิบายความหมายของ
สถาบันทางสังคม

วิธีการ
- การถามตอบคาถาม
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมในชั้น
เรียน

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
- ความถูกต้องของ
- คาถามสาคัญ
- ประเด็นอภิปราย คาตอบมากกว่าร้อยละ
อยละ
๘๐กและมี
และมี
ารแสดง
- กิจกรรมในชั้นเรียน ร้๖๐
กำรแสดงเหตุ
ผลประกอบ
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
เรียนผลเป็นที่น่าพึง
พอใจ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
- วิ เ ค ร า ะ ห์ บ ท บ า ท แ ล ะ
ความส าคั ญของสถาบั น ทาง
สังคม
- อธิ บ ายลั ก ษณะส าคั ญ ของ
ของสถาบั น ทางสั ง คมแต่ ล ะ
สถาบัน
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
แต่ละสถาบันทางสังคม

- การถามตอบคาถาม
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมในชั้น
เรียน

- คาถามสาคัญ
- ประเด็นอภิปราย
- กิจกรรมในชั้นเรียน

ด้านคุณลักษณะ
- บอกความส าคั ญ ของการ
ปกำรปฏิ
ฏิ บั ติบตัตาิตมำมบทบำทและ
บทบาทและ
สถานภาพในสถาบั น ทาง
สังคมที่ตนดารงอยู่

- การถามตอบคาถาม
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมในชั้น
เรียน

- คาถามสาคัญ
- ความถูกต้องของ
- ประเด็นอภิปราย คาตอบมากกว่าร้อยละ
อยละ
๘๐กและมี
- กิจกรรมในชั้นเรียน ร้๖๐
และมี
ารแสดง
กำรแสดงเหตุ
ผลประกอบ
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
นที่นที่าพึ่นง่ำ
ชัเรี้นยเรีนผลเป็
ยนผลเป็
พึพอใจ
งพอใจ

- ความถูกต้องของ
คาตอบมากกว่าร้อยละ
ร้๖๐
อยละ
๘๐กและมี
และมี
๖๐
กำรแสดง
และมี
ารแสดง
กำรแสดงเหตุ
ผลประกอบ
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
เรียนผลเป็นที่น่าพึง
พอใจ
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ครู
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ตัวชี้วัด
ส ๒.๑ ม.๒/๓ วิเคราะห์
บทบาท ความสาคัญและ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทาง
สังคม
สาระสาคัญ
ทุกสถาบันทางสังคมแต่ละ
สถาบันล้วนมีบทบาท หน้าที่
ของตนเอง หากทุกสถาบัน
สามารถทาหน้าที่ของตนได้
อย่างถูกต้องและสมบูรณ์และ
ประสานประโยชน์ ก็จะส่งเสริม
ให้ประเทศมีความสงบสุขยิ่งขึ้น
ขอบเขตเนื้อหา
- บทบาทของสถาบันทาง
สังคม
- ความสาคัญของสถาบัน
ทางสังคม
ภาพที่ ๒ อนุเสำวรีย์ประชำธิปไตย
ที่มา www.pooyingnaka.com/content/
3690
content.php?No=3690

ภาพที่ ๑ ร้านขายของ
ที่มา http://region.prd.go.th/ewt_news
http://region2.prd.go.th/ewt_news
36670
.php?nid=36670

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูนาภาพเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมต่าง ๆ มาให้นักเรียนดู โดยใช้แนวคาถามดังต่อไปนี้
๑.๑ จากภาพที่นักเรียนได้ดูเป็นภาพอะไรบ้าง (แนวคำตอบ : ภำพที่ ๑ ร้ำนขำย
ของ/ภำพที่ ๒ อนุเสำวรีย์ประชำธิปไตย / ภำพที่ ๓ นักข่ำว/ ภำพที่ ๔ ภำพดำรำ)

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การปฏิบัติกิจกรรม “สถาบันของ
ฉัน”

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม
จานวน ๔ ภาพ
๒. โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่งเรื่อง
สถาบัน ๔ สถาบัน
๓. ใบความรู้เรื่องสถาบัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๒ เรื่อง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันสื่อสารมวลชนและสถาบันนันทนาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๔๘
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ด้านคุณลักษณะ
๓. นักเรียนสามารถบอกคุณค่า
และความสาคัญของการปฏิบัติ
ตนตามบทบาทและสถานภาพ
ในสถาบันทางสังคมที่ตนดารง
อยู่ได้อย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบาย
บทบาทความสาคัญของสถาบัน
ทางสังคมได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๒.นั ก เรี ย นสามารถวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ของสถานบันทาง
สั ง ค ม แ ต่ ล ะ ส ถ า บั น ไ ด้
สมเหตุสมผล

๑.๒ นักเรียนคิดว่าภาพทั้ง ๔ ภาพ เกี่ยวข้องกับสถาบันใดบ้าง
(แนวคำตอบ : พิจำรณำคำตอบของนักเรียน)
๒. ครูเชื่อมโยงคาตอบของนักเรียนเข้าสู่บทเรียนเรื่อง บทบาทและความสาคัญของสถาบัน
ทางสังคม ดังนี้ “จากภาพต่าง ๆ เหล่านี้นักเรียนจะเห็นนักเรียนว่า คนเราจาเป็นต้องอาศัย
อยู่ร่วมกับผู้อื่นมีการบริโภคสินค้า การติดตามข่าวสาร มีการทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และ
มีความสัมพันธ์ต่อกันภายใต้กฎระเบียบของสังคม ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบัน
เศรษฐกิจ สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันสื่อสารมวลชนและสถาบันนันทนาการ

ภาพที่ ๔ ดาราศิลปิน
ที่มา https://gossipstar.mthai.com/data/topic
48655
/img/img-48655.jpg

ภาพที่ ๓ นักข่าว
ที่มา http://news.mthai.com/app/uploads/
2015/05/229-450x300.jpg
2015/05/229-450x300.jpg

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๒ เรื่อง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันสื่อสารมวลชนและสถาบันนันทนาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๔๙
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ขั้นสอน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษา เรื่อง “บทบาทและความสาคัญของสถาบันทางสังคม” จากโปรแกรม
นาเสนอภาพนิ่ง เรื่อง “บทบาทและความสาคัญของสถาบันทางสังคม”
๒. ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม “สถาบันของฉัน” ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที โดยให้ผู้เรียน
ดาเนินการดังนี้
๒.๑ ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับบทบาทในการทาหน้าที่
ของสถาบันทางสังคมแต่ละสถาบัน ประกอบด้วย
๑) นักเรียนกลุ่มที่ ๑ รับหน้าที่เป็น สถาบันเศรษฐกิจ
๒) นักเรียนกลุ่มที่ ๒ รับหน้าที่เป็น สถาบันการเมืองการปกครอง
๓) นักเรียนกลุ่มที่ ๓ รับหน้าที่เป็น สถาบันสื่อสารมวลชน
๔) นักเรียนกลุ่มที่ ๔ รับหน้าที่เป็น สถาบันนันทนาการ
๒.๒ ครู ให้ กรณีตัว อย่างแก่นักเรียนทั้งห้อง จากนั้นให้นักเรียนในแต่ล ะกลุ่ มระดม
ความคิดแก้ปัญหาดังกล่าว โดยอาศัยการทางานของสถาบันทางสังคมที่กลุ่มของตนเองได้รับ
โดยกรณีตัวอย่างมีดังนี้
“หมู่บ้านหนองผักบุ้ง ซึ่งอยู่ไกลจากตัวเมืองพอสมควร ประสบปัญหาของการที่
วัยรุ่นคนหนุ่มสาวเข้าไปหางานทาในเมือง ทาให้ในหมู่บ้านมีแต่คนแก่และเด็กเล็ก จนกระทั่ง
วันหนึ่ง ยายแดงซึ่งเป็นหญิงชราในหมู่บ้านอยู่บ้านกับหลานอายุ ๒ ขวบ เกิดอาการเส้น
เลือดในสมองแตกเนื่องจากมีภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคที่คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็น
กัน ทาให้ยายแดงเสียชีวิต กว่าจะพบศพก็ตกเย็นเมื่อลูกกลับมาจากที่ทางานแล้ว”
๒.๓ ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากกรณีตัวอย่าง
ดังกล่าวให้เพื่อนฟัง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๒ เรื่อง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันสื่อสารมวลชนและสถาบันนันทนาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๕๐
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๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมการเรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
ขั้นสรุป
๑. ครูใช้แนวคาถามกับนักเรียนเพื่อสรุปการเรียนรู้โดยใช้แนวคาถามในการสรุปการ
เรี
ยนรูย้ ดันรูงนี้ ดั้ งนี้
กำรเรี
๑.๑ นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายประเด็น “สถาบันทางสังคมแต่ละสถาบัน
สามารถดาเนินการด้วยสถาบันของตนเองเพียงสถาบันเดียวได้หรือไม่” (แนวคำตอบ :
สถำบันทำงสังคมทุกสถำบันล้วนแต่มีหน้ำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิกในสังคมเป็น
สำคัญ ดังนั้นจึงไม่มีสถำบันทำงสังคมใดที่จะสำมำรถดำรงอยู่ได้เพียงลำพัง อีกทั้งสมำชิกใน
สังคมยังต้องพึ่งพำอำศัยควำมเป็นสถำบันของสถำบันทำงสังคมแต่ละสถำบันตลอดช่วงชีวิต
อีกด้วย)
๑.๒ นักเรียนร่วมกันตอบคาถามดังต่อไปนี้ “หากสถาบันทางสังคมทาหน้าที่
ของตนเองได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไร” (ประเทศชำติมี
ควำมสงบสุข)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๒ เรื่อง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันสื่อสารมวลชนและสถาบันนันทนาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๕๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
- การถามตอบคาถาม
- อธิบายบทบาทความสาคัญ - การอภิปราย
ของสถาบันทางสังคม
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยน้นเรียน

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
- คาถามสาคัญ
- ความถูกต้องของ
- ประเด็นอภิปราย คาตอบมากกว่าร้อยละ
อยละและมี
๖๐ กและมี
กำรแสดง
- กิจกรรมในชั้นเรียน ร้๖๐
ารแสดง
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
ในชั
้นเรียนผลเป็
เรียนผลเป็
นที่น่าพึนงที่
น่พอใจ
ำพึงพอใจ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
สถานบันทางสังคมแต่ละ
สถาบัน

- การถามตอบคาถาม
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมในชั้น
เรี
ยน้นเรียน
ในชั

- คาถามสาคัญ
- ความถูกต้องของ
- ประเด็นอภิปราย คาตอบมากกว่าร้อยละ
อยละและมี
๖๐ กและมี
กำรแสดง
- กิจกรรมในชั้นเรียน ร้๖๐
ารแสดง
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยนผลเป็
นที่น่าพึนงที่
้นเรียนผลเป็
พอใจ
น่ำพึงพอใจ

ด้านคุณลักษณะ
- บอกคุณค่าและความสาคัญ
ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
บทบาทและสถานภาพใน
สถาบั น ทางสั ง คมที่ ต นด ารง
อยู่

- การถามตอบคาถาม
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยน้นเรียน

- ความถูกต้องของ
- คาถามสาคัญ
- ประเด็นอภิปราย คาตอบมากกว่าร้อยละ
อยละและมี
๖๐ กและมี
กำรแสดง
- กิจกรรมในชั้นเรียน ร้๖๐
ารแสดง
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยนผลเป็
นที่น่าพึนงที่
้นเรียนผลเป็
พอใจ
น่ำพึงพอใจ
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ครู
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..........

สาระสาคัญ
การที่สมาชิกในสังคมทุกคนปฏิบัติตาม
สถานภาพ บทบาท ย่อมส่งผลให้สังคมและ
สมาชิกของสังคมนั้น ดารงอยู่ได้อย่างปกติสุข
และสังคมมีความเจริญก้าวหน้า
ขอบเขตเนื้อหา
- สถานภาพของพลเมืองดี
- บทบาทของพลเมืองดี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของ
สถานภาพ และบทบาทได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ส ๒.๑ ม.๒/๒ เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตน
ตาม สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย

ภาพที่ ๒ แม่ค้าขายผัก
ที่มา https://mgronline.com/local
9600000129191
/detail/๙๖๐๐๐๐๐๑๒๙๑๙๑

ภาพที่ ๑ ครูกาลังสอนหนังสือ
ที่มา https://sites.google.com/site/
4
25380901
By25380901/bth-thi-4

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูนาภาพการกระทาของบุคคลในกิจกรรมต่างๆ มาให้นักเรียนดู จากนั้นถาม
คาถามนักเรียนเพื่อนาเข้าสูสุ่บทเรียน และใช้แนวคาถามดังต่อไปนี้
๑.๑ จากภาพที่นักเรียนได้ดูเป็นภาพอะไรบ้าง (แนวคำตอบ : ภำพที่ ๑ ครูกำลัง
สอนหนังสือนักเรียน/ภำพที่ ๒ แม่ค้ำขำยผัก/ ภำพที่ ๓ ตำรวจจับโจร/ภำพที่ ๔
นักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๓ เรื่อง สถานภาพกับบทบาทของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การปฏิบัติกิจกรรม “ชุมชน
หรรษา”

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
- ภาพการกระทาของบุคคลใน
กิจกรรมต่าง ๆ
- สื่อ PowerPoint เรื่อง
สถานภาพ บทบาท
- ภาพครู

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๕๔
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ด้านคุณลักษณะ
๓. นักเรียนสามารถอภิปรายคุณค่าของการ
ปฏิบัติตามสถานภาพและบทบาทของตนเอง
ในฐานะพลเมือ งดีตามวิถีป ระชาธิป ไตยได้
อย่างสมเหตุสมผล

ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. นักเรียนสามารถระบุบทบาทที่พึงปฏิบัติ
ตามสถานภาพที่ตนดารงอยู่ได้อย่างถูกต้อง

๑.๒ บุคคลในภาพใดที่ถือว่าการกระทาเหมาะสม เพราะเหตุใด (แนวคำตอบ :
ภำพที่ ๑ และ ๒ เหตุผลให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น)
๑.๓ บุคคลในภาพใดถือว่าการกระทาที่ทาอยู่ไม่เหมาะสม เพราะเหตุใด (แนว
คำตอบ : ภำพที่ ๓ และ ๔ เหตุผลให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น)
๒. ครูเชื่อมโยงคาตอบของนักเรียนเข้าสู่บทเรียนเรื่อง ความหมาย สถานภาพ และ
บทบาทดังนี้ “จากภาพที่นักเรียนได้ดูไปนั้นจะเห็นว่าบุ คคลเหล่านี้ที่ถือเป็นพลเมืองดี
มีการปฏิบัติตนทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับ บทบาทของตนเองอย่างไร ซึ่งใน
วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาท”

ภาพที่ ๔ นักเรียนมอเตอร์ไซค์โดยไม่สวม
หมวกกันน๊อค
ที่มาhttps://www.sanook.com/news/
1895550
๑๘๙๕๕๕๐/

ภาพที่ ๓ ตารวจจับโจร
ที่มา
http://tnews.teenee.com/crime/
๘๔๙๘๔.html
84984

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๓ เรื่อง สถานภาพกับบทบาทของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๕๕
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๓. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม “ชุมชนหรรษา” ร่วมกันยกตัวอย่างสมาชิกของสถาบัน
ทางสังคมหนึ่งคนต่อหนึ่งสถาบัน จากสถาบันทางสังคมทั้ง ๗ สถาบัน ทั้งนี้ครูเขียนชื่อ
สถาบันทางสังคมทั้ง ๗ สถาบันไว้บนกระดานด้วย โดยให้นักเรียนตอบคาถามดังนี้
(เวลาประมาณ ๕ นาที)
๓.๑ มีบุคคลใดบ้างอยู่ในสถาบันทางสังคมนี้
๓.๒ สถานภาพของบุคคลนั้นเป็นอย่างไร
๓.๓ บทบาทของบุคคลนั้นเป็นอย่างไร

ภาพครู
ที่มา http://www.peopleunitynews.
Com

ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายเรื่องสถานภาพ บทบาท จากสื่อ PowerPoint เรื่องสถานภาพ บทบาท
๒. นักเรียนร่วมกันดูภาพครู และร่วมกันอภิปรายในประเด็น
๒.๑ สถานภาพบุคคลในภาพคือ (แนวคำตอบ : ครู )
๒.๒ บทบาทของครูมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ : สั่งสอน อบรม ให้ควำมเมตตำต่อ
ศิษย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๓ เรื่อง สถานภาพกับบทบาทของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๕๖
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จากนั้นครูสุ่ ม นัก เรีย นสถาบั นละ ๑ คน ให้ ตอบคาถามที่ได้ ตอบไปกิจกรรม
“ชุมชนหรรษา”
๔. จากกิจกรรมให้ นัก เรียนร่ว มกัน สรุป ความหมายของคาว่า “สถานภาพ” และ
และ
“บทบำท”
สังเกตพฤติ
กรรมรำยบุ
ลคลและเพิ
มค�ำตอบให้
“บทบาท”
โดยครูโดยครู
สังเกตพฤติ
กรรมรายบุ
คคลและเพิ
่มเติม่มคเติ
าตอบให้
สมบูรสณ์มบูรณ์
๕. นั กเรียนร่วมกันอภิปรายบทบาทที่นักเรียนพึงปฏิบัติ ทั้งบทบาทนักเรียน และ
และพลเมื
องของประเทศ
ค่ำในกำรปฏิ
พลเมืองของประเทศ
พร้อพร้
มทัอ้งมทั
ระบุ้งระบุ
คุณค่คาุณในการปฏิ
บัติ บัติ
ขั้นสรุป
๑. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป บทเรี ย น เรื่ อ ง ความหมาย สถานภาพ และ
บทบาทของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยครูใช้แนวคาถามดังต่อไปนี้
๑.๑ จากกิจกรรมที่นักเรียนได้ทาไปในวันนี้ นักเรียนสามารถบอกแนว
ทางการปฏิ บัติ ต น ในฐานะพลเมือ งดีต ามวิ ถีป ระชาธิป ไตยได้ อ ย่า งไร (แนว
คำตอบ : กำรอยู่ร่วมกันในสังคมประชำธิปไตย สมำชิกทุกคนต้องรู้จักและปฏิบัติ
ตำมสถำนภำพและบทบำทของตนเอง หรือคำตอบอื่น ๆ ที่ไปในทิศทำงเดียวกัน)
๑.๒ ถ้าในประเทศของเรานักเรียนส่วนมากไม่ปฏิบัติตนตามสถานภาพ
บทบาท จะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง (แนวคำตอบ : นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น)
๑.๓ ดังนั้น นักเรียนสามารถสรุปการเรียนในวันนี้ได้ว่าอย่างไร (แนว
คำตอบ : กำรอยู่ร่วมกันในสังคมประชำธิปไตย สมำชิกทุกคนต้องรู้จักและปฏิบัติ
ตำมสถำนภำพและบทบำทของตนเองในฐำนะพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย
เพื่อช่วยให้สำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๓ เรื่อง สถานภาพกับบทบาทของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๕๗
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- อธิบายความหมายของ
สถานภาพ และบทบาท

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
- การถามตอบคาถาม - คาถามสาคัญ
- ประเด็นอภิปราย
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมในชั้น - กิจกรรมในชั้นเรียน
เรีในชั
ยน้นเรียน

เกณฑ์
- ความถูกต้องของ
คาตอบมากกว่าร้อยละ
ร้อยละ
๖๐ กและมี
กำรแสดง
๖๐
และมี
ารแสดง
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
เรียนผลเป็
นที่น่าพึนงที่
ในชั
้นเรียนผลเป็
น่พอใจ
ำพึงพอใจ

- การถามตอบคาถาม - คาถามสาคัญ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- ประเด็นอภิปราย
- ระบุบทบาทที่พึงปฏิบัติตาม - การอภิปราย
- การทากิจกรรมในชั้น - กิจกรรมในชั้นเรียน
สถานภาพที่ตนดารงอยู่
เรีในชั
ยน้นเรียน

- ความถูกต้องของ
คาตอบมากกว่าร้อยละ
๖๐
และมี
ารแสดง
ร้อยละ
๖๐ กและมี
กำรแสดง
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยนผลเป็
นที่น่าพึนงที่
้นเรียนผลเป็
พอใจ
น่ำพึงพอใจ

ด้านคุณลักษณะ
- อภิปรายคุณค่าของการ
ปฏิบัติตามสถานภาพและ
บทบาทของตนเองในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย

- ความถูกต้องของ
คาตอบมากกว่าร้อยละ
๖๐
และมี
ารแสดง
ร้อยละ
๖๐ กและมี
กำรแสดง
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยนผลเป็
นที่น่าพึนงที่
้นเรียนผลเป็
พอใจ
น่ำพึงพอใจ

- การถามตอบคาถาม - คาถามสาคัญ
- การอภิปราย
- ประเด็นอภิปราย
- การทากิจกรรมในชั้น - กิจกรรมในชั้นเรียน
เรีในชั
ยน้นเรียน

259
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ครู
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ตัวชี้วัด
ส ๒.๑ ม.๒/๒ เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตน
ตาม สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ใน
ฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
สาระสาคัญ
การอยู่ร่วมกันในสังคม สมาชิกทุกคนต้อง
รู้จักหน้าที่ ย่อมส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าและ
ช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมดาเนินไปได้อย่าง
สงบสุข
ขอบเขตเนื้อหา
- สิทธิและเสรีภาพ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายความหมายของ
สิทธิ เสรีภาพ ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. นั ก เรี ย นสามารถวิ เ คราะห์ แ นวทางการ
ปฏิบัติตามสิทธิ เสรีภาพของตนในฐานะพลเมืองดี
ตามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยจากกรณี ตั ว อย่ า งได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง
ภาพข่าวการดื่มสุราแล้วก่อเหตุทะเลาะวิวาท
238261
7
ที่มา http://sports.ch๗.com/detail/238261
๑.๑ ภาพข่ าวเป็นเรื่องเกี่ย วกับอะไร (แนวคำตอบ : ผู้ เรียนแสดงควำม
คิดเห็น)
๑.๒ เกิดการทะเลาะวิวาทกันนั้นเกิดจากสาเหตุใด (แนวคำตอบ : ผู้เรียน
แสดงควำมคิดเห็น)
การกระทำาของผู
เหตุใในข่
นข่ำาวนี
วนี้เหมำะสมหรื
้เหมาะสมหรืออไม่ไม่เพรำะเหตุ
เพราะเหตุใดใด (แนว
๑.๓ กำรกระท�
ของผู้ก้ก่อ่อเหตุ
ค(แนวค�
ำตอบำตอบ
: ผู้เรีย: นแสดงควำมคิ
ดเห็นด) เห็น)
ผู้เรียนแสดงควำมคิ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
�ำภำพข่าำวการดื
วกำรดื่มสุราแล้
ำแล้วก่อเหตุทะเลาะวิ
ะเลำะวิวาทให้
ำทให้นักเรียนดู จากนั
จำกนั้นตั้ง
๑. ครูนาภาพข่
คตัาถามให้
นักนเรีักยเรีนร่ยนร่
วมกัวมกั
นแสดงความคิ
ดเห็ดนเห็ดันงนีดัง้ นี้
้งค�ำถำมให้
นแสดงควำมคิ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๔ เรื่อง สิทธิเสรีภาพของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การปฏิบัติกิจกรรม “Yes or No”

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ภาพข่าวการดื่มสุราแล้วก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๖๐
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ด้านคุณลักษณะ
๓. นั ก เรี ย นสามารถบอกความส าคั ญ ของการ
ปฏิ บั ติ ต นตามสิ ท ธิ เสรี ภ าพของตนเองในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม

๒. ครู เ ชื่อมโยงคาตอบของนัก เรียนเข้าสู่ บทเรี ยนเรื่ อง สิ ทธิ เสรีภ าพ ของ
พลเมืองดี ดังนี้ “จากข่าวที่ครูนามาให้ดูนั้นจะเห็นว่าการกระทาดังกล่าวถือว่า
เป็นการกระทาที่แสดงถึงการไม่เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ทาให้ผู้อื่น
ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าในฐานะที่เราเป็นพลเมือง
คนหนึ่งในสังคมนั้นควรจะปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพ”
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “Yes or No” โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม
ดังนี้
๑.๑ ครูแ นะน ากิจ กรรมให้ นัก เรี ยนทราบว่ า ต่อ ไปครู จ ะน าเสนอกรณี
ตัวอย่ตัาวงให้
ักเรีนยักนทรั
ไม่ไได้ด้ หากนักเรียน
อย่ำนงให้
เรียนรับบทราบว่
ทรำบว่าำการกระท
กำรกระท�าได้
ำใดท�ใดท
ำได้าหรื
หรือไม่
ตอบว่าทาได้ให้ยกมือขวา แต่หากนักเรียนคิดว่าทาไม่ได้ให้ยกมือซ้าย
๑.๒ ครู จ ะน าเสนอกรณี ตั ว อย่ า งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต นเรื่ อ งสิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพ ตามบทบัญญัติของกฏหมาย
ซึ่งมีทั้งกรณีที่ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตาม
ฎ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
๑) น าสิ่ ง ของเครื่อ งใช้ ของเพื่ อนไปใช้ เมื่ อ ได้ รับ ความยิ น ยอมจาก
เจ้าของแล้ว
๒) อภิปรายแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมกลุ่มและรับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
๓) ทาร้ายร่างกายผู้อื่น
๔)๔) ตั้งใจเรียนหนังสือและร่วมกิจกรรมทางการศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๔ เรื่อง สิทธิเสรีภาพของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๖๑

244
261

ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ ของพลเมืองดี โดย
ครูใช้แนวคาถามดังต่อไปนี้
๑.๑ จากกิจกรรมที่นักเรียนได้ทาไปในวันนี้ นักเรียนสามารถบอก
ประโยชน์ของการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้อย่างไร
(แนวคำตอบ : ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็น)

๕) พูดจาถึงผู้อื่นในทางที่ไม่เหมาะสม กล่าวร้ายผู้อื่น
๖) เปิดวิทยุ / โทรทัศน์เสียงดัง
๗) ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑.๓ การตอบคาถามแต่ละข้อนั้นครูจะสุ่มถามนักเรียนถึงเหตุผลที่เลือก
คาตอบนั้นๆ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบที่ถูกต้อง
๒. จากกิจกรรมครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของคาว่า “สิทธิ” และ
“เสรีภาพ” โดยครูสังเกต พฤติกรรมรายบุคคลและเขียนคาตอบที่สมบูรณ์บน
กระดานหน้าชั้นเรียน
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า “สิทธิของพลเมืองเป็นสิทธิที่ได้รับหรือมีอยู่ แต่การใช้
สิ ทธิที่ ได้รับ หรือมีอยู่เป็นเสรีภ าพ ดังนั้นคาว่า สิ ทธิและเสรีภ าพจึงมาคู่กัน
เสมอ”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๔ เรื่อง สิทธิเสรีภาพของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๖๒
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๑.๒ การที่เราทุกคนในสังคมรู้จักปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยจะส่ งผลอย่างไรต่ อ สั งคม (แนวคำตอบ : ผู้ เรียนแสดงควำม
คิดเห็น)
๑.๓ ดังนั้น นักเรียนสามารถสรุปการเรียนในวันนี้ได้ว่าอย่างไร (แนว
(แนวค�
: กำรอยู
มกันงคมประชำธิ
ในสังคมประชำธิ
ไตย สมำชิ
กทุกคนจะต้
คำตอบำตอบ
: กำรอยู
่ร่วมกั่รน่วในสั
ปไตยปสมำชิ
กทุกคนจะต้
องปฏิอบงัติตำม
ปฏิ
ิตำมสิ
เสรีภำพำทีและหน้
ำที่ของตนในฐำนะพลเมื
้งต้อง ทธิ
สิทธิบัตเสรี
ภำพทธิและหน้
่ของตนในฐำนะพลเมื
องดี รวมทัอ้งงดีต้อรวมทั
งเคำรพในสิ
เคำรพในสิ
ทธิ เสรีำภทีำพ
และหน้
้อื่นสำมำรถอยู
เพื่อช่วยให้่ร่สวมกั
ำมำรถอยู
่วมกันอย่ำง
เสรีภำพ และหน้
่ของผู
้อื่น เพืำที่อ่ขช่องผู
วยให้
นในสัง่รคมได้
ในสั
สงบสุงคมได้
ข) อย่ำงสงบสุข)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๔ เรื่อง สิทธิเสรีภาพของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๖๓
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264
264 247

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
- การถามตอบคาถาม
ด้านความรู้
- อธิบายความหมายของสิทธิ - การอภิปราย
- การทากิจกรรมในชั้น
เสรีภาพ
เรีในชั
ยน้นเรียน

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
- ความถูกต้องของ
- คาถามสาคัญ
- ประเด็นอภิปราย คาตอบมากกว่าร้อยละ
ร้อยละ
๖๐ กและมี
กำรแสดง
และมี
ารแสดง
- กิจกรรมในชั้นเรียน ๖๐
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยนผลเป็
นที่น่าพึนงที่
้นเรียนผลเป็
พอใจ
น่ำพึงพอใจ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
- วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติ
ตามสิ ทธิ เสรี ภ าพของตนใน
ฐ า น ะ พ ล เ มื อ ง ดี ต า ม วิ ถี
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย จ า ก ก ร ณี
ตัวอย่าง

- การถามตอบคาถาม
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยน้นเรียน

- คาถามสาคัญ
- ความถูกต้องของ
- ประเด็นอภิปราย คาตอบมากกว่าร้อยละ
ร้อยละ
๖๐ กและมี
กำรแสดง
- กิจกรรมในชั้นเรียน ๖๐
และมี
ารแสดง
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
เรี
ยนผลเป็
นที่น่าพึนงที่
ในชั
้นเรียนผลเป็
พอใจ
น่ำพึงพอใจ

ด้านคุณลักษณะ
- บอกความสาคัญของ
ของการ
ปฏิ
บัติตบนตามสิ
ทธิ ทเสรี
ภาพ
ของ
กำรปฏิ
ตั ติ นตำมสิ
ธิเสรี
ภำพของ
ตนเองในฐานะพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย

- การถามตอบคาถาม
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยน้นเรียน

- คาถามสาคัญ
- ประเด็นอภิปราย
- กิจกรรมในชั้นเรียน

- ความถูกต้องของ
คาตอบมากกว่าร้อยละ
ร้อยละ
๖๐ กและมี
กำรแสดง
๖๐
และมี
ารแสดง
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยนผลเป็
นที่น่าพึนงที่
้นเรียนผลเป็
พอใจ
น่ำพึงพอใจ

265
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ครู
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ตัวชี้วัด
ส ๒.๑ ม.๒/๒ เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
สาระสาคัญ
การอยู่ร่วมกันในสังคม สมาชิกทุกคนต้องรู้จัก
หน้าที่ย่อมส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าและช่วยให้
การอยู่ร่วมกันในสังคมดาเนินไปได้อย่างสงบสุข
ขอบเขตเนื้อหา
- หน้าที่ของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของหน้าที่
ของชนชาวไทย ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติ
ตนตามหน้าที่ของชนชาวไทยได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๓. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม
วีดิทัศน์เพลง “หน้าที่เด็ก (เด็กเอ๋ยเด็กดี)”
1
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=BBfg1choSm4
4
๑.๑ จากเพลงหน้าที่เด็ก เด็กมีหน้าที่อะไรบ้าง (แนวคำตอบ : ผู้เรียน
แสดงควำมคิดเห็นบนพื้นฐำนที่ถูกต้อง)
๑.๒ นักเรียนมีหน้าที่ ที่ นอกเหนือจากในเพลงหรือไม่ (แนวคำตอบ :
ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็นบนพื้นฐำนที่ถูกต้อง)
๑.๓ การรู้จักหน้าที่ของตนเอง ส่งผลอย่างไรบ้างกับตัวนักเรียน (แนว
คำตอบ : ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็นบนพื้นฐำนที่ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูนาวีดดิีทัศน์เพลง “หน้าที่เด็ก (เด็กเอ๋ยเด็กดี)” ให้นักเรียนดู จากนั้นใช้
คาถามเพื่อนานักเรียนเข้าสู่บทเรียน โดยมีแนวคาถามดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๕ เรื่อง หน้าที่ของชนชาวไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การเขียนเรียงความประมาณ ๑๐
บรรทัดในหัวข้อ “ถ้าฉันตามหน้าที่ฉัน
...”

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แหล่งข้อมูลจากสถาบัน
พระปกเกล้า. (๒๕๖๒). เข้าถึงเมื่อ ๑๕
มกราคม ๒๕๖๒. เข้าถึงได้จาก
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?
๒. วีดิทัศน์เพลง“หน้าที่เด็ก (เด็กเอ๋ย
เด็กดี)”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๖๖
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๒. ครูเชื่อมโยงคาตอบของนักเรียนเข้าสู่บทเรียนเรื่อง “หน้าที่ของชนชาว
ไทย” ว่า “จากเพลงหน้าที่เด็กได้ระบุหน้าที่เด็กไว้เพื่อให้เด็กได้ยึดถือปฏิบัติ
แต่แท้จริงแล้วหน้าที่ของพลเมืองในประเทศไทยยังมีอีกหลายหน้าที่ที่เราพึง
ปฏิบัติ ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าในฐานะที่เราเป็นพลเมือง คนหนึ่ง
ในสังคมนั้นควรจะปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่พึงกระทาอย่างไรบ้าง”
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนระบุหน้าที่ของตนเองที่ทาอยู่เป็นประจาคนละ ๕ หน้าที่
โดยให้เวลาคิดประมาณ ๓ นาที
๒. จากนั้นครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้ อง โดยให้นักเรียนขีด
ความถี่หากมีเพื่อนที่หน้าที่ตรงกับตนเอง และเขียนเพิ่ มด้วยปากกาแดงใน
หน้าที่ที่ไม่ตรงกับตนเอง
๓. ครูสุ่มนักเรียนนาเสนอหน้าที่ของตนเองและที่แลกเปลี่ยนกับเพื่อนมา
ประมาณ ๓ – ๔ คน
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายคามหมายของคาว่า “หน้าที่” (แนวกำร
อภิ ป รำย : ๑) ตำมพจนำนุ ก รมฉบั บ รำชบั ณ ฑิ ต ยสถำน พ.ศ. ๒๕๔๒
หมำยถึง กิจที่จะต้องทำด้วยควำมรับผิดชอบ แต่เมื่อนำคำว่ำ “หน้ำที่” รวม
กับคำว่ำ “ชนชำวไทย” เป็น “หน้ำที่ของชนชำวไทย”
๒) คณิน บุญสุวรรณ ได้ให้ควำมหมำยไว้ในหนังสือปทำนุกรม
ศัพท์รัฐสภำและกำรเมืองไทย (ฉบับสมบูรณ์) ว่ำ ภำระและควำมรับผิดชอบ
ที่รัฐ ธรรมนูญ กำหนดบังคับ ให้ บุค คลซึ่ง เป็นชนชำวไทยต้อ งปฏิบั ติ หรื อ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๕ เรื่อง หน้าที่ของชนชาวไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๖๗
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ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่อง “หน้าที่ของชนชาวไทย” โดย
ครูใช้แนวคาถามในการสรุปบทเรียน ดังต่อไปนี้
๑.๑ จากกิจกรรมที่นักเรียนได้ทาไปในวันนี้ หากนักเรียนทุกคน
ปฏิบัติตนตามหน้าที่จะส่งผลดีอย่างไรบ้าง (แนวคำตอบ : ผู้เรียนแสดงควำม
คิดเห็น)
๑.๒ และหากทุกคนในประเทศรู้จักหน้าที่และปฏิบัติตามหน้าที่
ของตนเองจะเกิดผลอย่างไรบ้าง (แนวคำตอบ : ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็น)
๑.๓ หากมีบุคคลที่ไม่ทาตามหน้าที่ของตนเองจนนาผลเสียมาสู่
สังคมวงกว้าง นักเรียนจะทาอย่างไรได้บ้าง (แนวคำตอบ : ผู้เรียนแสดง
ควำมคิดเห็น)

กระทำให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย เมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดว่ำ
กำรกระทำใดเป็นหน้ำที่ของพลเมืองแล้ว ถ้ำหำกผู้ใดไม่ปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติถือว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยและจะถูกลงโทษ หน้ำที่ของชนชำว
ไทย ถือว่ำเป็นภำระและควำมรับผิดชอบของประชำชนชำวไทยทุกคนที่ต้อง
ยึดถือปฏิบัติ )
๕. ครูให้นักเรียนเขียนเรียงความประมาณ ๑๐ บรรทัดในหัวข้อ “ถ้าฉันตาม
หน้าที่ฉัน...” ลงในกระดาษ A๔ ที่ครูแจกให้คนละ ๑ แผ่น จากนั้นครูสุ่ม
นาเสนอ และมอบหมายให้นากลับไปตกแต่งให้สวยงาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๕ เรื่อง หน้าที่ของชนชาวไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๖๘
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- อธิบายความหมายของ
หน้าที่ของชนชาวไทย

วิธีการ
- การถามตอบคาถาม
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยน ้นเรียน

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
- ความถูกต้องของ
- คาถามสาคัญ
- ประเด็นอภิปราย คาตอบมากกว่าร้อยละ
อยละและมี
๖๐ กและมี
กำรแสดง
ารแสดง
- กิจกรรมในชั้นเรียน ร้๖๐
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
้นเรียนผลเป็
เรีในชั
ยนผลเป็
นที่น่านพึทีง ่
พอใจ
น่ำพึงพอใจ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
- การถามตอบคาถาม
- วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติ - การอภิปราย
ตามหน้าที่ของชนชาวไทย
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยน ้นเรียน

- คาถามสาคัญ
- ความถูกต้องของ
- ประเด็นอภิปราย คาตอบมากกว่าร้อยละ
อยละและมี
๖๐ กและมี
กำรแสดง
- กิจกรรมในชั้นเรียน ร้๖๐
ารแสดง
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยนผลเป็
นที่น่านพึทีง ่
้นเรียนผลเป็
พอใจ
น่ำพึงพอใจ

ด้านคุณลักษณะ
- บอกประโยชน์ของการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองที่
มีต่อสังคม

- คาถามสาคัญ
- ความถูกต้องของ
- ประเด็นอภิปราย คาตอบมากกว่าร้อยละ
อยละและมี
๖๐ กและมี
กำรแสดง
- กิจกรรมในชั้นเรียน ร้๖๐
ารแสดง
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
้นเรียนผลเป็
เรีในชั
ยนผลเป็
นที่น่านพึทีง ่
พอใจ
น่ำพึงพอใจ

- การถามตอบคาถาม
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยน ้นเรียน
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ครู
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ที่ ๕
เรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
รายวิชา สังคมศึกษา รหัส ส๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑. หน้าที่ของพลเมืองดี
หน้าที่ หมายถึง สิ่งที่ต้องทาด้วยความรับผิดชอบ พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
เพื่อให้สังคมเกิดความสงบและคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
๑.๑ หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เมื่อได้รับสิทธิแล้วจะต้องทาหน้าที่ตามสิทธิควบคู่กันไปด้วย เพื่อไม่ให้
เป็นการเอาเปรียบพลเมืองคนอื่น โดยรัฐธรรมนูญได้กาหนดหน้าที่ของพลเมืองไว้ดังนี้
๒.๑.๑ พิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๑.๒ ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย
๒.๑.๓ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
๒.๑.๔ รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.๑.๕ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ
๒.๑.๖ เข้ารับการศึกษาอบรม
๒.๑.๗ พิทัก ษ์ ปกป้ อง และสื บ สานศิล ปวัฒ นธรรมของชาติแ ละภูมิปั ญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๑.๘ บุคคลที่เป็นข้าราชการหรือฝ่ายรัฐมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ของส่วนรวม อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๒ หน้าที่ทางการเมือง สังคมประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการปกครอง โดยให้
สิทธิทางการเมือง โดยพลเมืองจะต้องมีหน้าที่ทางการเมืองดังนี้
๒.๒.๑ การศึกษาเรื่องการเมือง
๒.๒.๒ การให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
๒.๒.๓ การมีส่วนร่วมทางการเมือง
๑.๓ หน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคม พลเมืองจะต้องใช้สิทธิและเสรีภาพที่ตนมีอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข โดยปฏิบัติดังนี้
๒.๓.๑ การเคารพในสิทธิและเสรีภาพ
๒.๓.๒ การเคารพในสิทธิความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่น
๒.๓.๓ การสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคม

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูตั้งคาถามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียน ดังนี้
๑.๑ นักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยบ้างหรือไม่
สาระสาคัญ
(แนวคำตอบ : เคย/ไม่เคย)
๑.๒ นักเรียนได้ทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยอะไรมาบ้าง (แนว
การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย
คำตอบ : พิจำรณำคำตอบของนักเรียน)
สมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติตามสิทธิ เสรีภาพ
และหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดี รวมทั้งต้อง
๑.๓ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยมีความจาเป็นหรือไม่ในสังคม
เคารพในสิทธิ เสรีภาพ ของผู้อื่นด้วย เพื่อช่วยให้ เพราะเหตุใด (แนวคำตอบ : พิจำรณำคำตอบของนักเรียน)
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขและมี ๒. ครูเชื่อมโยงคาตอบของนักเรียนเข้าสู่บทเรียนเรื่อง แนวทางส่งเสริมการ
ดุลยภาพ
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี ต ามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย ดั ง นี้ “ในปั จ จุ บั น หลาย
ขอบเขตเนื้อหา
หน่วยงานนั้นมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการส่งเสริมให้สมาชิกใน
- แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
สังคมมีการปฏิบัติตนเป็น พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเราจะมา
ตามวิถีประชาธิปไตย
เรียนรู้กันในวันนี้ว่ามีแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในระบอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประชาธิปไตยได้อย่างไรบ้างและส่งเสริมในระดับใดได้บ้าง”
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถบอกแนวทางการปฏิบัติตน ขั้นสอน
เป็ น พลเมื อ งดี ต ามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยในระดั บ ๑. ครูเกริ่นนาว่า “การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่
ครอบครัว โรงเรียน และสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความสาคัญและมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

ตัวชี้วัด
ส ๒.๑ ม.๒/๒ เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ใน
ฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์ เรื่อง “ปัญหาฝุ่น PM2.5”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กิจกรรม “เวทีประชาคม (กรณีฝุ่นควัน)”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๖ เรื่อง แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๗๒
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ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมให้พลเมืองเกิดการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย
และกลายเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยในที่สุด”
๒. ครูเขียนคาว่า “ระบอบประชาธิปไตย” บนกระดานพร้อมตั้งคาถามกับ
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเขียนคาตอบ
สาคัญของนักเรียนเป็นแผนผังความคิดบนกระดานหน้าห้องเรียน โดยคาถาม
ด้านคุณลักษณะ
คือ “หากพูดถึงคาว่าระบอบประชาธิปไตย นักเรียนนึกถึงอะไรบ้าง”
๓. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ที่มีต่อสังคม ๓. จากคาตอบของนักเรียน ครูสรุปเพิ่มเติมว่า “ระบอบประชาธิปไตยนั้นเชื่อ
จากการที่พลเมืองปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนได้ ในความเป็นมนุษย์ พลเมืองทุกคนต้องเคารพในคุณค่าและเกียรติของความ
อย่างเหมาะสม
เป็นมนุษย์ และเชื่อว่าเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุด เพราะทาให้ทุกคนมี
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพและเปิ ด โอกาสให้ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มปกครองตนเอง อี ก ทั้ ง
แบบกำรด�าเนิ
ำเนินนชีชีววิติตด้ด้ววย”ย”
ประชาธิปไตยก็ยังเป็นรู)ปแบบการด
๔. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “เวทีประชาคม (กรณีฝุ่นควัน)” โดยมีขั้นตอน
ในการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
๔.๑ ครูเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง “ปัญหาฝุ่น PM2.5” ให้นักเรียนดู โดยเน้น
าให้นนักักเรีเรียยนจดบันทึกสาระสาคัญของวีดิทัศน์ด้วย
ย�ย้้ำให้

ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. จากกรณีศึกษาที่กาหนดให้นักเรียนสามารถ
ระบุ แ นวทางปฏิ บั ติ ต นในฐานะพลเมื อ งที่ ดี ไ ด้
อย่างเหมาะสม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๖ เรื่อง แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๗๓
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วีดิทัศน์ เรื่อง “ปัญหาฝุ่น PM2.5”
25
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=U25wmdufZJA
๔.๒ ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมประชาคม กลุ่มละประมาณ
๕ คนเพื่อร่วมพูดคุยหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมกัน หัวข้อ
ในการประชุมแต่ละกลุ่มที่ต้องช่วยระดมความคิดมีดังนี้
- สาเหตุการเกิดปัญหาหมอกควัน
- แนวทางในการแก้ไขปัญหา
- วิธีการแก้ไขปัญหา
- แนวทางการปฏิบัติตนเองสมาชิกในสังคม
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมและตัง้ คาถามว่า “สาหรับการส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนั้นสามารถทาได้ในหลายระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับโรงเรียน และระดับชุมชน นักเรียนลองช่วยกันยกตัวอย่าง
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในแต่
ระดับว่าจะทาอย่างไรได้บ้าง”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๖ เรื่อง แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๗๔
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ขั้นสรุป
๑. ครูใช้แนวคาถามในการสรุปกิจกรรมการเรียนรู้และการเรียนรู้ โดยใช้แนว
คาถามดังต่อไปนี้
๑.๑ เราสามารถส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตยได้ในระดับใดบ้าง (แนวคำตอบ : สำมำรถทำได้ทั้งในระดับ
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน)
๑.๒ เมื่อสมาชิกในสังคมเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยแล้วส่งผล
อย่างไรบ้าง (แนวคำตอบ : ทำให้สมำชิกในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสงบสุข
และเกิดสันติสุข)
๑.๓ ดังนั้น นักเรียนสามารถสรุปการเรียนในวันนี้ได้ว่าอย่างไร (แนว
คำตอบ : กำรอยู่ร่วมกันในสังคมประชำธิปไตย สมำชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติ
ตำมสิทธิ เสรีภำพ และหน้ำที่ของตนในฐำนะพลเมืองดี รวมทั้งต้องเคำรพใน
สิทธิ เสรีภำพ และหน้ำที่ของผู้อื่น เพื่อช่วยให้สำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่ำงสงบสุข)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๖ เรื่อง แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๗๕
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- บอกแนวทางการปฏิบัติตน
เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ดี ต า ม วิ ถี
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ใ น ร ะ ดั บ
ครอบครั ว โรงเรี ย น และ
สังคม

วิธีการ
- การถามตอบคาถาม
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมในชั้น
เรียน้นเรียน
ในชั

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
- ความถูกต้องของ
- คาถามสาคัญ
- ประเด็นอภิปราย คาตอบมากกว่าร้อยละ
ร้อยละ
๖๐ กและมี
กำรแสดง
และมี
ารแสดง
- กิจกรรมในชั้นเรียน ๖๐
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยนผลเป็
นที่น่านพึทีง ่
้นเรียนผลเป็
พอใจ
น่ำพึงพอใจ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
- สามารถระบุแนวทางปฏิบัติ
ตนในฐานะพลเมื อ งที่ ดี จ าก
กรณีศึกษาที่กาหนด

- การถามตอบคาถาม
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยน้นเรียน

- คาถามสาคัญ
- ความถูกต้องของ
- ประเด็นอภิปราย คาตอบมากกว่าร้อยละ
ร้อยละ
๖๐ กและมี
กำรแสดง
- กิจกรรมในชั้นเรียน ๖๐
และมี
ารแสดง
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยนผลเป็
นที่น่านพึทีง ่
้นเรียนผลเป็
พอใจ
น่ำพึงพอใจ

ด้านคุณลักษณะ
- บอกประโยชน์ที่มีต่อสังคม
จากการที่พลเมืองปฏิบัติตน
ตามหน้าที่ของตน

- การถามตอบคาถาม
- การอภิปราย
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยน้นเรียน

- คาถามสาคัญ
- ความถูกต้องของ
- ประเด็นอภิปราย คาตอบมากกว่าร้อยละ
ร้อยละ
๖๐ กและมี
กำรแสดง
- กิจกรรมในชั้นเรียน ๖๐
และมี
ารแสดง
เหตุผลประกอบ
- การทากิจกรรมในชั้น
เรีในชั
ยนผลเป็
นที่น่านพึทีง่
้นเรียนผลเป็
พอใจ
น่ำพึงพอใจ
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ครู
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ กฎหมายในชีวิตประจาวัน
รหัสวิชา ส 22101 รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เวลา 11 ชั่วโมง

๑.
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัดที่ ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบอบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัดที่ ม.2/1 อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย
2. สาระสาคัญ /ความคิดรวบยอด
การที่บุคคลมีความเข้าใจ และรู้จักหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองที่ดีจะนาไปสู่การปฏิบัติตนตาม
ระเบียบแบบแผนของสังคม จนทาให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบ และส่งผลให้บุคคลสามารอยู่ร่วมกันกั บผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างสันติสุข
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกฏหมาย
2. กระบวนการตรากฎหมาย และลาดับศักดิ์ของกฎหมาย
3. กฎหมายอาญาเบื้องต้น
4. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 : บุคคลและความสามารถของบุคคล
5. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 : ครอบครัว และมรดก
6. วิธีพิจารณาความอาญาและแพ่ง เบื้องต้น
7. กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น
8. กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร
9. กฎหมายภาษีและแรงงาน
10. กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
11. กฎหมายระหว่างประเทศ
ทักษะและกระบวนการ
1. อธิภปรายความสาคัญของการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่มีผลต่อความสงบสุขของสังคม
2. ระบุผลกระทบจากการดาเนินชีวิตที่ละเมิดกฎหมายต่อความสงบสุขของสังคม
3. วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย
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เจตคติ

1. เห็ น คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ของการปฏิ บั ติ ต นตามกฏหมายที
่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตนเอง
ฎ
ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ
4. สมรรถนะสาคัญของนักเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
1.1 ทักษะการอธิบาย
1.2 ทักษะการนาเสนอ
2. ความสามารถในการคิด
2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
2.2 ทักษะการคิดสังเคราะห์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔.
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๔.
3.1 ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
๕.
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- การแต่งกลอน ๘ เกี่ยวกับปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย โดยให้ยกกรณี
วอย่ำงและเสนอ
างและเสนแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งนาเสนอกลอนดังกล่าวให้น่าสนใจ
ตัตัวอย่
7. เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การ
๔ (ดีมาก)
ประเมิน
๑. ความ ผลงานที่นักเรียน
สมบูรณ์ สร้างขึ้นมีเนื้อหา
ของเนื้อหา ในส่วนที่สาคัญ
ครบถ้วนทุกหัวข้อ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
ผลงานนักเรียน
ขาดตกเนื้อหาที่
สทีาคั
่ส�ำญคัญเพีเพียงยง
เล็กน้อย

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

ผลงานนักเรียนที่สร้าง ผลงานที่นักเรียนสร้าง
ขึ้นมาขาดเนื้อหา
ขึ้นมาขาดตกประเด็น
สาคัญปานกลาง แต่ เนื้อหาที่สาคัญมาก
ยังพอจับใจความ
สาคัญของหน่วยการ
กำรเรี
เรี
ยนรูย้ได้นรู้ได้
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ประเด็น
การ
ประเมิน
๒. ความ
น่าสนใจ
และความ
เป็น
ระเบียบ

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

ผลงานที่นักเรียน
สร้างขึ้นมานั้นมี
องค์ประกอบดังนี้
๑. การจัดวาง
รูปแบบมีความ
สวยงาม เป็น
ระเบียบง่ายต่อ
การอ่าน
๒. มีการแบ่ง
ส่วนของเนื้อหา
ต่าง ๆ ง่ายต่อการ
นหำและ
ค้กำรค้
นหาและการ
อ่กำรอ่
าน ำน
๓. การส่งงาน
ไม่เกินกว่ากาหนด
ที่กาหนดไว้

ผลงานที่นักเรียน
ผลิตขึ้นมานั้น ขาด
องค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง

ผลงานที่นักเรียนผลิต
ขึ้นมานั้น ขาด
องค์ประกอบสาคัญ
๑-๒ องค์ประกอบ

ผลงานที่นักเรียนผลิต
ขึ้นมานั้น ขาด
องค์ประกอบมากกว่า ๒
องค์ประกอบและ
ภาพรวมของผลงานต่า
กว่ามาตรฐานที่ควรจะ
เป็น

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๗-๘ หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๕-๖ หมายถึง ดี
คะแนน ๔ หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ ขึ้นไป

ขอบเขตเนื้อหา
- ความหมายของกฎหมาย
- ความสาคัญของกฎหมาย
- ประเภทของกฎหมาย

สาระสาคัญ
กฎหมายเป็นรูปแบบของบรรทัดฐานทางสังคม
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้กาหนดกรอบและหรือให้สิทธิ
ในการดาเนินชีวิตของบุคคล เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสังคม

ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
ส 2.2 ม.2/1 อธิบายกระบวนการในการตรา
กฎหมาย
กำรตรำกฎหมำย

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/regional/251686
251686
ภาพขับรถบนทางเท้า

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาภาพพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมของ
ประชาชนที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้นักเรียนดู จากนั้นถามคาถามนักเรียน
โดยสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลและใช้แนวคาถามดังต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกฎหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพพฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ของประชาชน
ที่เกิดขึ้นในสังคม
2. Power Point เรื่อง กฎหมายน่ารู้
3. ใบความรู้ เรื่องความหมาย ความสาคัญ
และประเภทของกฎหมาย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การระบุประเภทของกฎหมายใน
กิจกรรม “นักกฎหมายตัวน้อย”

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นั กเรีย นสามารถบอกความหมายของกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นักเรียนสามารถจาแนกประเภทของกฎหมายพร้อม
ยกตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรี ยนสามารถระบุ ความสาคัญของกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง
ที่มา : https://pantip.com/topic/37071991
37071991
ภาพขับรถย้อนศร
1.1 จากภาพดังกล่าว การกระทาในภาพใดเป็นการกระทาที่
ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถกระทาได้ในสังคม (แนวคาตอบ: ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็น บนพื้นฐานของความเป็นจริง)
1.2 นักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่ใช้ในการตัดสินว่าการกระทาต่าง ๆ
เหล่านี้สามารถทาได้หรือไม่ได้ในสังคม (แนวคาตอบ: กฎ, ข้อตกลง,
ระเบียบ, กฎหมาย – พิจารณาคาตอบของนักเรียน)
2. ครู เ ชื่ อ มโยงค าตอบของนั ก เรี ย นเข้ า สู่ บ ทเรี ย นเรื่ อ ง
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกฎหมาย ดังนี้ “โดยปกติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกฎหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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1. ครู ตั้งคาถามกับ นักเรี ย นว่า “นักเรีย นคิดว่ากฎหมายคือ
ณ 3 - 4 คน ตอบคาถาม โดยครูจด
อะไร” โดยครูสุ่มนักเรียนประมารณ
ความหมายไว้บนกระดาน จากนั้นครูใช้ Power Point เรื่อง กฎหมาย
น่ า รู้ ในการให้ ค วามรู้ แ ก่ นั ก เรี ย นในเรื่ อ งความหมายของกฎหมาย
จากนั้นเปรียบเทียบกับคาตอบบนกระดานที่ตอบก่อนหน้า และครูให้
นักเรียนสรุปความหมายของกฎหมาย
2. ครูอธิบายเกี่ยวกับเรื่องประเภทของกฎหมายโดยใช้ Power
Point เรื่อง กฎหมายน่ารู้ ประกอบการอธิบายว่า “กฎหมายมีลักษณะ
แตกต่ า งกั น ซึ่ ง การแบ่ ง ประเภทของกฎหมายนั้ น นั ก นิ ติ ศ าสตร์ ไ ด้
แบ่งกลุ่มกฎหมายออกเป็นหลายลักษณะ ได้แก่
1) ประเภทที่แบ่งตามลักษณะการใช้กฎหมาย
2) ประเภทที่แบ่งตามลักษณะการตรากฎหมาย

ขั้นสอน

บุคคลมักจะทาในสิ่งที่ตนเองต้องการตามใจชอบ แต่เมื่อบุคคลมาอยู่
ร่วมกันในสังคม หากจะทาตามใจของตนเองจนเกิดขอบเขตย่อมสร้าง
ความเดือนร้อนให้แก่ผู้อื่น ดังนั้นจึงมีการกาหนด ขอบเขตการกระทา
ต่าง ๆ ของบุคคลในสังคมขึ้นมาซึ่งก็คือกฎหมายนั่นเอง ดังนั้นวันนี้เรา
จะมาเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทของ
กฎหมายกัน”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกฎหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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3) ประเภทที่ แ บ่ ง ตามข้ อ ความในบทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมายหรือตามความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง”
3. ครูสุ่มนักเรียน 3 คนออกมาเติมตัวอย่างของกฎหมายตาม
ประเภทของกฎหมายที่ แ บ่ ง ตามลั ก ษณะต่ า ง ๆ บนกระดานหน้ า
ห้องเรียน ดังนี้
1) ประเภทที่แบ่งตามลักษณะการใช้กฎหมาย
2) ประเภทที่แบ่งตามลักษณะการตรากฎหมาย
3) ประเภทที่ แ บ่ ง ตามข้ อ ความในบทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมายหรือตามความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากคาตอบของนักเรียนเกี่ยวกับการแบ่ง
ประเภทของกฎหมายตามลั ก ษณะการใช้ ก ฎหมาย โดยใช้ Power
Point เรื่อง กฎหมายน่ารู้ ว่า “สาหรับประเภทที่แบ่งตามลักษณะการ
ใช้กฎหมายเป็
นการเน้
นให้นเให้ห็นเห็ว่นาว่กฎหมายถู
กนกาไปใช้
กำรใช้
กฎหมำยเป็
นกำรเน้
ำกฎหมำยถู
น�ำไปใช้อย่อาย่งไร
ำงไรซึซึ่ง่งมีมี2๒
ประเภท คือ
1) กฎหมายสารบั ญ ญั ติ คื อ กฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ถึ ง
เนื้อหาหรือเรื่องทั่ว ๆ ไป เป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมความประพฤติ รวม
ไปถึ ง ก าหนดสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ต่ า ง ๆ ของพลเมื อ งไว้ เช่ น ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกฎหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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2) กฎหมายวิธีสบัญญัติ คือ บทกฎหมายที่บัญญัติถึง
กระบวนการหรื อ วิ ธี ก ารที่ จ ะบั ง คั บ หรื อ ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายสารบัญญัติ”
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากคาตอบของนักเรียนเกี่ยวกับการแบ่ง
ประเภทของกฎหมายตามลั กษณะการตรากฎหมาย โดยใช้ Power
Point เรื่อง กฎหมายน่ารู้ ว่า “สาหรับประเภทที่แบ่งตามลักษณะการ
ตรากฎหมาย
มี 3 ประเภท
คือ คือ
กำรตรำกฎหมำยมี
๓ ประเภท
1) กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ มี 2 ประเภท ได้แก่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ
2) กฎหมายของฝ่ายบริหาร มี 3 ประเภท ได้แก่ พระ
พระรำชก�
พระรำชกฤษฎี
กำ และกฎกระทรวง
ราชกาหนดำหนด
พระราชกฤษฎี
กา และกฎกระทรวง
3) กฎหมายท้องถิ่น เป็นกฎหมายอันดับรองที่รัฐมอบ
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราออกใช้บังคับในท้องถิ่นได้ ซึ่ง
มีชื่ อเรี ย กต่ า งกั น ไปตามรู ป แบบปกครอง ได้ แก่ ข้ อ บั ญ ญัติ องค์ก าร
บริหาร ส่วนจังหวัด เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติเมืองพัทยา”
6. ครู อธิ บ ายเพิ่ มเติ มจากค าตอบของนั กเรี ย นเกี่ย วกับ การ
ประเภทของกฎหมายที่แบ่งตามข้อความในบทบัญญัติของกฎหมาย
หรื อตามความสั ม พัน ธ์ข องผู้ ที่เ กี่ ย วข้อ ง โดยใช้ Power Point เรื่ อ ง
กฎหมายน่ารู้ ว่า “สาหรับการแบ่งตามลักษณะของความสัมพันธ์ของ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกฎหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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คู่ ก รณี เป็ น การแบ่ ง ตามข้ อ ความในบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายมี 3
๓ ประเภทคือคือ
ประเภท
1) กฎหมายเอกชน เป็ น กฎหมายที่ ก าหนดถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันบนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่าง
เอกชนกับ เอกชนที่อยู่ ในฐานะเท่าเทีย มกัน เมื่อมีข้อ ขัดแย้ งหรื อข้ อ
โต้แย้งกันโต้แย้งกันก็จะต้องใช้กฎหมายเอกชนมาเป็นเครื่องมือพิจารณา
หรือตัดสินเพื่อหาข้อยุติ รวมทั้งหากรัฐมีปัญหาข้อขัดแย้งกับเอกชนหรือ
พลเมืองของรัฐ รัฐก็ต้องถูกพิจารณาในฐานะที่เท่าเทียมกับเอกชน
2) กฎหมายมหาชน เป็ น กฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ กั บ ประชาชนของรั ฐ ในฐานะที่ รั ฐ เป็ น ฝ่ า ย
ปกครองและมีอานาจเหนือประชาชนของรัฐ กฎหมายที่ออกมาก็เพื่อใช้
บั ง คั บ และก าหนดความประพฤติ ข องประชาชนทั้ ง หมด กฎหมาย
มหาชน เช่ น รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา พระ
ธรรมนู ญ ศาลยุ
ติ ธตรรม
ารณาความอาญา
พระธรรมนู
ญศำลยุ
ิธรรมประมวลกฎหมายวิ
ประมวลกฎหมำยวิธธีพี พิจิ จำรณำควำมอำญำ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจำรณำควำมแพ่
ารณาความแพ่ง เป็นต้น
ประมวลกฎหมำยวิ
3) กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นกฎหมายที่กาหนด
ถึง กฎเกณฑ์ ความสั มพั นธ์ ระหว่ างประเทศ
ประเทศ เช่น กฎหมายระหว่ า ง
ประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา และ
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกฎหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๒๘๖

269
286

7. ครู ให้ นั ก เรี ย นร่ ว มกิจ กรรม “นั กกฎหมายน้ อ ย” โดยมี
ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
7.1 ให้นักเรียนแต่ละคนอ่านคดีความต่อไปนี้ จากนั้น
วิเคราะห์ว่าเกี่ยวข้องกับ กฎหมายประเภทใด โดยตอบคาถามด้วยการ
กำรยกมื
ยกมือ ดังอนีดั้ งนี้
- ถ้าคาตอบ คือ กฎหมายเอกชน ยกมือขวา
- ถ้าคาตอบ คือ กฎหมายมหาชน ยกมือซ้าย
- ถ้าคาตอบ คือ กฎหมายระหว่างประเทศ ยกมือทั้งสองข้าง
7.2 ครูนาเสนอกรณีตัวอย่างคดีความที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายประเภทที่แบ่งตามข้อความ ในบทบัญญัติของกฎหมายหรือ
ตามความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- กรณีตัวอย่างที่ 1 นายมังคุดทะเลาะกับนายทุเรียน
นายมังคุดบันดาลโทสะใช้ไม้ตีศีรษะนายทุเรียนแตก นายทุเรียนไปแจ้ง
ความต่ อ เจ้ า หน้ าที่ ต ารวจให้ ด าเนิ น คดีกั บ นายมั ง คุด (แนวค ำตอบ:
กฎหมำยเอกชน)
- กรณีตัวอย่างที่ 2 เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทาง
น้าฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อมีคาสั่งให้เอกชนรื้อถอนสะพานหรือบ้าน
ที่ปลูกรุกล้าแม่น้า (แนวคำตอบ: กฎหมำยมหำชน)
- กรณีตัวอย่างที่ 3 นาย ก. แบ่งซื้อที่ดินของนาย ข.
โดยตกลงกันว่า นาย ก. จะไม่ปลูกตึกแถวบังบ้านของนาย ข. ทางทิศ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกฎหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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เหนือ ต่อมานาย ก. ฝ่าฝืนข้อตกลง ดังนั้น นาย ข. จึงฟ้องนาย ก. ต่อ
ศาลเพื่อให้รื้อถอนตึกแถวออก (แนวคำตอบ: กฎหมำยเอกชน)
- กรณี ตั ว อย่ า งที่ 4 ทางการไทยได้ ร้ อ งขอไปยั ง
ทางการอังกฤษเพื่อให้ส่งตัวนายปิ่นซึ่งกระทาความผิดอาญาในประเทศ
ไทยรวม 45 ข้อหา ถือเป็นผู้ร้ายข้ามแดนมายังประเทศไทย โดยนาย
ปิ่น ถูกจับตัวในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2542 (แนวคำตอบ: กฎหมำยระหว่ำงประเทศ)
- กรณีตัวอย่างที่ 5 เทศบาลเมืองนครปฐมละเลยต่อ
หน้าที่ ปล่อยให้มีการประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ อันเป็นเหตุให้
เกิ ด ความเดื อ ดร้ อ นร าคาญแก่ ผู้ ฟ้ อ งคดี แ ละประชาชนในบริ เ วณ
ใกล้เคียง (แนวคำตอบ: กฎหมำยมหำชน)
๗.๓ ครูเฉลยค�ำตอบพร้อมอธิบำยเพิ่มเติมทีละกรณี
7.3 ครูเฉลยคาตอบพร้อมอธิบายเพิ่มเติม ทีล ะกรณี
ตัวอย่ำง
ตัวอย่าง
ขั้นสรุป
1. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป บทเรี ย น เรื่ อ ง ความหมาย
ความส าคั ญ และประเภทของกฎหมาย โดยครู ใ ช้ แ นวค าถาม
ดังต่อไปนี้
1.1 กฎหมายคืออะไร (แนวคำตอบ: กฎหมำยเป็นระเบียบ
หรือข้อบังคับของรัฐที่กำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติตนของประชำชน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกฎหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๒๘๘
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หำกฝ่ำฝืนจะต้องถูกลงโทษ โดยกฎหมำยจะมีรูปแบบและลักษณะ
ที่ต่ำงกัน)
1.2 กฎหมายมี ไ ว้ เ พื่ อ อะไร (แนวค ำตอบ: กฎหมำยเป็ น
เครื่องมือสำคัญที่จะทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสันติสุข)
1.3 ถ้าไม่มีกฎหมายสังคมจะเป็นอย่างไร (แนวคำตอบ: ขำด
ควำมมีระเบียบวินัย ไม่สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสงบสุข)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกฎหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๒๘๙
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
- คาตอบมีความ
- คาถามสาคัญ
1. นั ก เรี ย นสามารถบอก - การตอบคาถาม
สมเหตุสมผลและมี
ความหมายของกฎหมายได้ - การปฏิบัติกิจกรรมใน - กิจกรรม “นัก
“นั
กกฎหมำยตั
น้อย” ความเป็นไปได้
กฎหมายตั
วน้อวย”
ชั้นในชั
เรีย้นนเรียน
อย่างถูกต้อง
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. นั ก เรี ย นสามารถจ าแนก - การตอบคาถาม
ประเภทของกฎหมายพร้อ ม - การปฏิบัติกิจกรรมใน
ยกตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง
ชั้นในชั
เรีย้นนเรียน

- คาถามสาคัญ
- คาตอบมีความ
- กิจกรรม “นัก
สมเหตุสมผลและมี
“นั
กกฎหมำยตั
น้อย” ความเป็นไปได้
กฎหมายตั
วน้อวย”
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

ด้านคุณลักษณะ
3. นั ก เรี ย นสามารถระบุ - การตอบคาถาม
- คาถามสาคัญ
- คาตอบมีความ
ความส าคั ญของกฎหมายได้ - การปฏิบัติกิจกรรมใน - กิจกรรม “นัก
สมเหตุสมผลและมี
อย่างถูกต้อง
ชั้นในชั
เรีย้นนเรียน
กฎหมายตั
วน้อวย”
“นั
กกฎหมำยตั
น้อย” ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
........................................................................................................................................................................ ...

ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกฎหมาย
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกฎหมาย
1. ความหมายของกฎหมาย
กฎหมาย คือ ข้อบังคับของรัฐหรือประเทศซึ่งกาหนดแนวทางการปฏิบัติตนของประชาชน หากฝ่าฝืน
จะต้องถูกลงโทษ
2. ความสาคัญของกฎหมาย
ระบอบประชาธิปไตยมีเจตนารมณ์ คือ ความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและความผาสุกของประชาชน
ดั ง นั้ น ประชาชนมิ ไ ด้ มี แ ต่ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพเท่ า นั้ น แต่ ต้ อ งมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมาย
ต่อส่วนรวมด้วย คือ ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และถ้าผู้ใดได้รับความเดือดร้อนก็ต้อง
ร้องทุกข์เพื่อให้ได้รับการแก้ไขให้เกิดความสงบตามกฎหมาย เมื่อกฎหมายเป็นเครื่องมือในการรั กษาความสงบ
เรียบร้อยในบ้านเมืองและความผาสุกของประชาชน เราจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
ผู้อื่นได้ปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข
3. ประเภทของกฎหมาย
กฎหมายมีลักษณะแตกต่าง แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทที่แบ่ งตามลักษณะการใช้กฎหมาย เป็นการเน้นให้เห็นว่ากฎหมายถูกนาไปใช้อย่างไร
ซึ่งมี 2 ประเภท ดังนี้
ๆ ไปเป็
กฎหมำยที่ ่
1.1 กฎหมายสารบัญญัติ คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงเนื้อหาหรือเรื่องทัทั่วๆไป
เป็นนกฎหมายที
ๆ ของพลเมือองไว้
งไว้เช่เช่นนประมวลกฎหมายแพ่
ประมวลกฎหมำยแพ่ง
ใช้ควบคุมความประพฤติ รวมไปถึงกาหนดสิทธิและหน้าที่ต่างๆของพลเมื
และพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา
1.2 กฎหมายวิธีสบัญญัติ คือ บทกฎหมายที่บัญญัติถึงกระบวนการหรือวิธีการที่จะบังคับ
หรือดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายสารบัญญัติ ได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฯลฯ
2. ประเภทที่แบ่งตามลักษณะการตรากฎหมาย มี 3 ประเภท คือ
2.1 กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ มี 2 ประเภท ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติ
2.2 กฎหมายของฝ่า ยบริ หาร มี 3 ประเภท ได้แก่ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
และกฎกระทรวง
2.3 กฎหมายท้ อ งถิ่ น เป็ น กฎหมายอั น ดั บ รองที่ รั ฐ มอบอ านาจให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นตราออกใช้บังคับในท้องถิ่นได้ ซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันไปตามรูปแบบปกครอง ได้แก่ ข้อบัญญัติองค์การ
บริห าร ส่วส่นจัวนจั
งหวังดหวัด เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ว นตาบล ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ
ข้อบัญญัตเมื
ิ อเมืงพัอทงพัยำทยา
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3. ประเภทที่แบ่งตามข้อความในบทบัญญัติของกฎหมายหรือตามความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นการแบ่งตามข้อความในบทบัญญัติของกฎหมาย มี 3 ประเภท คือ
3.1 กฎหมายเอกชน เป็ น กฎหมายที่ ก าหนดถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเอกชนด้ ว ยกั น
บนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนที่อยู่ในฐานะเท่าเทียมกัน เมื่อมีข้อขัดแย้งหรือข้อโต้แย้งกันก็
จะต้องใช้กฎหมายเอกชนมาเป็นเครื่องมือพิจารณาหรือตัดสินเพื่อหาข้อยุติ รวมทั้งหากรัฐมีปัญหาข้อขัดแย้ง
กับเอกชนหรือพลเมืองของรัฐ รัฐก็ต้องถูกพิจารณาในฐานะที่เท่าเทียมกับเอกชน
3.2 กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนของรัฐ
ในฐานะที่รัฐ เป็นฝ่ ายปกครองและมีอานาจเหนื อประชาชนของรั ฐ ส่ ว นประชาชนเป็ น ผู้อยู่ ใต้อานาจการ
ปกครอง กฎหมายที่ออกมาก็เพื่อใช้บังคับและกาหนดความประพฤติของประชาชนทั้งหมด กฎหมายมหาชน
เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นต้น
3.3 กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นกฎหมายที่กาหนดถึงกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เช่น กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา และกฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
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ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่ ขัน้ นา
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
1. ครูทบทวนความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาไปในคาบที่แล้ว โดยใช้
คาถามดังนี้
ส 2.2 ม.2/1 อธิบายกระบวนการในการตรา
1.1 ในคาบที่แล้วเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (แนว
กฎหมาย
คาตอบ: ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกฎหมาย)
สาระสาคัญ
1.2 ให้นักเรียนลองตอบครูอีกสักรอบว่า กฎหมายคืออะไร
กฎหมายเป็นรูปแบบของบรรทัดฐานทางสังคม
(แนวคาตอบ: นักเรียนนาเสนอความคิดเห็นบนบริบทที่เป็นจริง)
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้กาหนดกรอบและหรือให้สิทธิ
1.3 นักเรียนคิดว่ากฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและ
ในการดาเนินชีวิตของบุคคล เพื่อความเป็นระเบียบ
กระทบต่อชีวิตประจาวันของเรามีกระบวนการได้มาอย่างไร (แนว
เรียบร้อยของสังคม
คาตอบ: นักเรียนนาเสนอความคิดเห็น)
2. ครูเชื่อมโยงคาตอบของนักเรียนเข้าสู่บทเรียนเรื่อง
ขอบเขตเนื้อหา
กระบวนการตรากฎหมาย ดังนี้ “กฎหมายมีมากมายหลากหลาย
- ลาดับชั้นหรือศักดิ์ของกฎหมายไทย
ประเภท หลายระดับ แต่กฎหมายระดับประเทศที่จะส่งผลต่อการ
- กระบวนการตรากฎหมาย
ดาเนินำเนิ
ชีวนิตชีของประชาชนมากที
่สุด คื่สอุด พระราชบั
ญญัญติ ญัโดยเป็
น น
กำรด�
วิตของประชำชนมำกที
คือ พระรำชบั
ติ โดยเป็
- ลาดับศักดิ์ของกฎหมาย
กฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติคือ รัฐสภา ซึ่งในวันนี้เราจะมา
เรียนรู้ ถึงขั้นตอนในการตรากฎหมายกันว่ากว่าจะมาเป็นกฎหมายที่
บังคับใช้ในสังคมนั้นจะต้องผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนใดบ้าง และ
กฎหมายต่าง ๆ ในประเทศเรานั้น กฎหมายแต่ละฉบับมีศักดิ์มากน้อย
ต่างกันอย่างไรบ้าง”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กระบวนการตรากฎหมาย และลาดับศักดิ์ของกฎหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การปฏิบัติกิจกรรมลงในใบงาน เรื่อง
“กระบวนการตรากฎหมาย”

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. Power Point เรื่อง กระบวนการตรา
กฎหมาย
2. ใบความรู้ เรื่อง กระบวนการตรา
กฎหมาย
3. แผนภาพขั้นตอนในการตรากฎหมาย
4. ใบงาน เรื่อง “กระบวนการตรา
กฎหมาย”
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถจัดลาดับศักดิ์ของกฎหมายไทยได้
อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นักเรียนสามารถร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรียนสามารถบอกความสาคัญและประโยชน์ของ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมายได้อย่าง
เหมาะสม

ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนร่วมกิจกรรม “ปริศนากฎหมายไทย” โดยมี
ขั้นตอนในการทากิจกรรมดังนี้
1.1 ครูนาเสนอแผนภาพลาดับชั้นหรือศักดิ์ของกฎหมายไทย
โดยใช้ Power Point เรื่อง “กระบวนการตรากฎหมาย” ซึ่งเว้นช่องว่าง
คาตอบบางลาดับชั้นไว้
1.2 ให้นักเรียนช่วยกันทายคาตอบทีละช่องว่าง โดยสามารถ
เลือกคาตอบจากคาศัพท์ที่ครูกาหนดไว้ให้
1.3 ครูเฉลยคาตอบ และให้นักเรียนช่วยกันทวนลาดับชั้นหรือ
ศักดิ์ของกฎหมายพร้อมกันอีกครั้ง จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ลาดับศักดิ์ของกฎหมาย โดยมีสาระสาคัญว่า กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ากว่า
จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าไม่ได้ โดยใช้ Power Point
เรื่อง “กระบวนการตรากฎหมาย”
2. ครู แ จกใบงาน เรื่ อ ง “กระบวนการตรากฎหมาย” ให้
นักเรียนคนละ 1 แผ่น
3. ครู น าเสนอแผนภาพขั้ น ตอนในการตรากฎหมาย และ
อธิบายขั้นตอนในการตรากฎหมายตามแผนภาพ โดยครูพยายามใช้
คาถามกระตุ้นความคิดนักเรียนเป็นระยะ พร้อมทั้งสอบถามความเข้าใจ
เป็นระยะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กระบวนการตรากฎหมาย และลาดับศักดิ์ของกฎหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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4. ครูให้นักเรียนเติมคาตอบลงในใบงาน เรื่อง “กระบวนการ
ตรากฎหมาย” หลังจากฟังการอธิบาย โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มกลุ่มละ
ประมาณ 3 คนช่วยกันทางานให้เสร็จ โดยเป็นงานรายบุคคลแต่ให้ใช้
กระบวนการกลุ่มในการช่วยให้การทางานประสบความสาเร็จ และมอบ
มายให้นากลับไปตกแต่งให้สวยงาม พร้อมนามาส่งคาบหน้า
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่อง ลาดับศักดิ์ของกฎหมาย
และกระบวนการตรากฎหมาย โดยครูใช้แนวคาถามดังต่อไปนี้
1.1 เพราะเหตุ ใ ดกฎหมายแต่ ล ะประเทศจึ ง ต้ อ งการจั ด
แบ่งเป็นลาดับศักดิ์ (แนวคาตอบ : เพื่อให้เป็นแนวในการออกกฎหมาย
ที่ มี ล าดั บ ศั ก ดิ์ ที่ ต่ ากว่ า จะขั ด หรื อ แย้ ง กั บ หลั ก การที่ ป รากฏในการ
กฎหมายที่สูงกว่าไม่ได้)
1.1 กฎหมายที่มีการประกาศให้มีการบังคับใช้ในประเทศเรา
นั้ น โดยหลั กการมี กระบวนการได้ มาอย่ างไรบ้ า ง (แนวค าตอบ : มี
กระบวนการตรากฎหมายที่เป็นขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการเสนอร่างกฎหมายได้)
1.2 นักเรียนคิดว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรากฎหมายจะส่งผลอย่างไร (แนวคาตอบ : ได้กฎหมายที่ทุกคน
ยอมรับและปฏิบัติตาม อันจะนามาซึ่งความสงบสุขในสังคม)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กระบวนการตรากฎหมาย และลาดับศักดิ์ของกฎหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๒๙๖

279
296

280
297 297

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
- คาถามสาคัญ
1. นักเรียนสามารถจัดลาดับ - การตอบคาถาม
ศั ก ดิ์ ข องกฎหมายไทยได้ - การปฏิบัติกิจกรรมใน - กิจกรรม “ปริศนา
กฎหมายไทย”
ชั้นในชั
เรีย้นนเรียน
อย่างถูกต้อง
- ใบงาน เรื่อง
กระบวนการตรา
กฎหมาย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. นักเรียนสามารถร่วมกัน
อภิปรายเพื่อสรุปองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการตรากฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรียนสามารถบอก
ความสาคัญและประโยชน์
ของการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตรากฎหมาย
ได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์
- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

- การตอบคาถาม
- คาถามสาคัญ
- การปฏิบัติกิจกรรมใน - กิจกรรม “ปริศนา
ชั้นในชั
เรีย้นนเรียน
กฎหมายไทย”
- ใบงาน เรื่อง
กระบวนการตรา
กฎหมาย

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

- การตอบคาถาม
- คาถามสาคัญ
- การปฏิบัติกิจกรรมใน - กิจกรรม “ปริศนา
ชั้นในชั
เรีย้นนเรียน
กฎหมายไทย”
- ใบงาน เรื่อง
กระบวนการตรา
กฎหมาย

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่.......... เดือน .......... พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..................................................................................................................................................................... ......

ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่.......... เดือน .......... พ.ศ. ............
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ใบความรู้
เรื่อง กระบวนการตรากฎหมาย
กระบวนการตรากฎหมาย
1. ลาดับชั้นหรือศักดิ์ของกฎหมายไทย

การจัดลาดับฐานะหรือความสูงต่าของกฎหมาย โดยมีหลักในการตีความว่า กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ากว่า
คือ มีลาดับชั้นต่ากว่าจะขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่า หรือมีลาดับชั้นสูงกว่ามิได้ ดังนั้นกฎหมายที่มี
ศักดิ์ห รื อลาดับชั้นต่ากว่าหรืออาจเรียกอีกอย่ างว่า กฎหมายลู ก จะต้องออกหรื อตราออกมาให้มีข้อความ
สอดคล้องกับกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์สูงกว่า ซึ่งเป็นกฎหมายแม่ให้อานาจกฎหมายลูกไว้ หากบัญญัติออกมามี
ข้อความขัดแย้งหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายแม่แล้ว จะมีผลให้กฎหมายลูกที่มีศักดิ์ต่ากว่าใช้บังคับมิได้
ดังนั้น ศักดิ์ของกฎหมายจึงหมายถึง ลาดับฐานะหรือความสูงต่าของกฎหมายที่มีความสาคัญสูงกว่าหรือต่ากว่า
กัน การจัดแบ่งลาดับชั้นของกฎหมายไทยสามารถจัดแบ่งลาดับชั้น ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายใดขัดแย้งไม่ได้ โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การใช้อานาจอธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง สิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย เป็นกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น
3. พระราชกาหนด เป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคาแนะนาของคณะรัฐมนตรีตาม
บทบับัญญญัญัตติ ิในรัฐธรรมนูญใช้ในกรณีจาเป็นรีบด่ วนหรือเรื่องที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ ความ
ปลอดภัยของประเทศ แต่ต้องเสนอต่อรัฐสภาโดยเร็ว
4. พระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ตามคาแนะนาของคณะรัฐมนตรี
เพื่อกาหนดรายละเอียดตามพระราชบัญญัติที่กาหนดไว้
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5. กฎกระทรวง เป็นกฎหมายที่รั ฐ มนตรีตราขึ้นผ่านคณะรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติหรือพระราชกาหนด
6. ข้อบังคับหรือข้อบัญญัติ เป็นกฎหมายขององค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น เทศบาล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา เป็นต้น
7. ประกาศคาสั่ง เป็นกฎหมายเฉพาะกิจ เช่น พระบรมราชโองการ ประกาศคณะปฎิวัติ คาสั่ง
หน่วยงานราชการ เป็นต้น
ประโยชน์การจัดลาดับศักดิ์ของกฎหมาย
การจัดลาดับศักดิ์ของกฎหมายก็เพื่อประโยชน์ในการเริ่มต้นจัดทาร่างกฎหมายว่ากฎหมายประเภทนี้
ระดับใดเป็นผู้จัดทาร่างเพื่อตราและประกาศใช้บังคับ นอกจากนี้ยังทาให้ผู้ใช้กฎหมายทราบลาดับชั้นของ
กฎหมายที่ใช้อยู่ว่าประเภทใด หรือฉบับใดมีศักดิ์และความสาคัญสูงกว่ากัน สามารถพิจารณาตรากฎหมาย
ฉบับใหม่เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกฉบับเดิมได้ตามศักดิ์ของกฎหมาย รวมทั้งกรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย
และตีความกฎหมาย โดยยึดหลักว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้นต้องให้กฎหมายที่มีศักดิ์ระดับเดียวกันหรือ
สูงกว่ามาแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก จึงจะมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย
2. ขั้นตอนการตรากฎหมาย
 การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 142 ได้บัญญัติว่า การเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
1) คณะรัฐมนตรี
2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
3) ศาลหรื อ องค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ เฉพาะกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด องค์ ก รและ
กฎหมายที่ประธานศาล และประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ หรือ
4) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน โดยจะเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้เฉพาะ
หมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเท่านั้น
 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร
กระบวนการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น จะต้ อ งเสนอต่ อ สภาผู้ แ ทนราษฎรก่ อ น ซึ่ ง สภา
ผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาเป็น 3 วาระตามลาดับ ดังนี้
วาระที่ 1 เป็นการพิจารณาหลักการทั่ว ไปของร่างพระราชบัญญัติว่าสมควรจะลงมติรั บหลั กการ
หรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
วาระที่ 2 เป็นการพิจารณาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ โดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง
หรื อ คณะกรรมาธิ ก ารเต็ ม สภา คณะกรรมาธิ ก ารที่ ส ภาตั้ ง ในการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ โ ดย
คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะให้คณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณา
ก็ได้
คณะกรรมาธิการเต็มสภา ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการ
เต็มสภาให้ถือว่าสมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ และประธานของที่ประชุมมีฐานะ
เป็นประธานคณะกรรมาธิการด้วย การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาเป็นการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ
และการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 2 เรียงลาดับมาตรารวมกันไป
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วาระที่ 3 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ 3 นี้ จะไม่มีการอภิปราย และให้ที่ประชุมลงมติว่า
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอัน
ตกไป และในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรดาเนินการเสนอร่าง
พระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภาต่อไป
 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
การพิจารณาร่ างพระราชบั ญญัติของวุฒิ ส ภาจะพิจ ารณาเป็น 3 วาระเช่นเดีย วกับการพิจ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวุฒิสภาลงมติในวาระที่ 3 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร
โดยไม่มีการแก้ไขให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนาขึ้น
ทูลเกล้าถวายพระมหากษัตริย์ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา เพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ หรือหากมีมติให้แก้ไข
เพิ่มเติมต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร หรือหากไม่มีมติเห็นชอบก็จะกลับไปสู่การยับยั้ง ร่าง
พระราชบัญญัติและส่งคืนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขใหม่
ที่มา

สถาบันพระปกเกล้า. (ม.ป.ป.). กระบวนการตรากฎหมาย. เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม 2562. เข้าถึงได้
จาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=กระบวนการตรากฎหมาย.
ส่ ว นนิติ การ มหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์. (2561). ลาดั บ ศัก ดิ์ กฎหมาย. เข้า ถึง เมื่ อ 12 มกราคม
2562. เข้าถึงได้จาก https://dla.wu.ac.th/?p=589.
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ใบงาน
เรื่อง กระบวนการตรากฎหมาย
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเติมคาตอบในช่องว่างเกี่ยวกับขั้นตอนการร่างพระราชบัญญัติในรัฐสภาให้ถูกต้อง
เสนอร่าง พ.ร.บ.

ผู้มีสิทธิเสนอร่าง ได้แก่
………………………………………
………………………………………

…………………………………………

………………………………………

…………………………………………

………………………………………

…………………………………………
…………………………………………

รับ

…………………………………………

ตก
ไป

ไม่

รับ

…………………………………………

วาระที่ 3
ส.ส. พิจารณาลงมติ
เสนอต่อ ส.ว.
พิจารณา 3 วาระ ภายใน

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

…………........
......

………….......
....

ไม่ต้องแก้ไข
ไม่ขัด
รัฐธรรมนูญ

ส่งคืนให้ ส.ส.พิจารณา
ใหม่

.....................................................................................
.....................................................................................

…………........
......

ส่งคืนให้ ส.ส.แก้ไข
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ไม่
ตั้ง กมธ. สอง
สภา

ใช้ร่างของ ส.ส.

ไม่

ขอบเขตเนื้อหา
- ความหมายของกฎหมายอาญา
- โทษทางอาญา
- เอกลักษณ์ของกฎหมายอาญา
- ความมุ่งหมายของกฎหมายอาญา
วิวีดีทิ ัศน์ข่าวอาชญากรรม เรื่อง “เบิกตัว "ใบเตย" ค้ายา พ่อแม่เตรียมเยี่ยม”
10T3c8l7UQ
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=F10T3c8l7UQ
1) จากข่าวเขาทาความผิดอะไร (แนวคาตอบ : ค้ายาเสพติด)

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่ ขัน้ นา
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในคาบเรียนที่แล้วเล็กน้อย
โดยครูใช้คาถามในการทบทวนความรู้
สาระสาคัญ
2. ครูเปิดวิดีทัศน์ข่าวอาชญากรรม เรื่อง “เบิกตัว "ใบเตย" ค้ายา พ่อ
กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายประเภทหนึ่งที่กาหนด แม่เตรียมเยี่ยม” ให้นักเรียนดู จากนั้นใช้คาถามเพื่อนาเข้าสู่บทเรียน
ความผิดทางอาญาไว้สาหรับประชาชนที่ทาหรือไม่ทาสิ่ง ดังนี้
หนึ่งสิ่งใดและส่งผลกระทบต่อสังคม การที่บุคคลมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาเบื้องต้น ก็สามารถทาให้
บุคคลนั้นดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39
เรื่อง กฎหมายอาญาเบื้องต้น
รายวิชา สังคมศึกษา

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การระบุส่วนความผิดและส่วนโทษในตัว
บทประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208
218 221 288 และ 326

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. Power Point เรื่ อ ง กฎหมาย
อาญา
2. ข้อความตัวบทประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 208 218 221
288 และ 326
3. วิวีดีทิ ัศน์ข่าวอาชญากรรม เรื่อง
“เบิกตัว "ใบเตย" ค้ายา พ่อแม่เตรียม
เยี่ยม”

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๐๓
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นั ก เรี ย นสามารถระบุ และล าดับ โทษทางอาญาได้
อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถระบุเอกลักษณ์ของกฎหมายอาญา
ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
3. จากข้อความในประมวลกฎหมายอาญาที่กาหนดให้
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และระบุความผิดและโทษได้
อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
4. นักเรียนสามารถบอกความสาคัญและจาเป็นของ
การกฎหมายอาญาที่มีต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

ขั้นสอน
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน รู้เกี่ยวกับความหมายของกฎหมายอาญา
และโทษทางอาญา (เรียงลาดับโทษทางอาญา) จากสื่อการสอน Power
Power
เรื่อง กฎหมำยอำญำ
Point เรืPoint
่อง กฎหมายอาญา
2. ผู้สอนกล่าวถึงองค์ประกอบของตัวบทในประมวลกฎหมายอาญาว่า
ประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบ 2 ส่ ว น คือ ส่ ว นความผิ ด และส่ ว นโทษ
จากนั้นครูให้นักเรียนเรียนร่วมกันวิเคราะห์ตัวบทในมาตรา 208 218
221 288 ประมวลกฎหมายอาญา โดยให้เขียนเส้นใต้เส้นตรงในส่วน

2) โทษของการค้ายาเสพติด น่าจะมีโทษใด (แนวคาตอบ : จาคุก
ห วิต)
ประการชี
3) ในกรณีที่เราขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อเราถูก
จับเราสามารถจ่ายค่าปรับได้ ในกรณีถูกจับยาเสพติดเราสามารถจ่าย
ค่าปรับแทนการจาคุกเพื่อให้คดีจบได้หรือไม่ แนวคาตอบ : ไม่ได้
เหตุผลให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
3. ครูนาเข้าสู่บทเรียน โดยกล่าวว่า “เราจะเห็นว่าสาหรับบางคดีที่
ส่งผลกระทบกระเทือนต่อสังคม เราไม่สามารถจบคดีความได้โดยการ
กำรจ่
สำมำรถยอมควำมได้และโทษก็
และโทษก็
จะมำกตำมกำรกระท�า ำ
จ่ายค่ำายค่
ปรัำบปรัไม่บสไม่ามารถยอมความได้
จะมากตามการกระท
ผิดด้วย นั้นก็คือกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งให้สังคมเกิดความ
สงบเรียบร้อย ซึ่งในคาบนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับกฎหมายอาญากัน”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39
เรื่อง กฎหมายอาญาเบื้องต้น
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๐๔
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3.2 มาตรา 208

ที่มา : ภูวดล วิริยะ, 2562
3. จากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่ และร่วมกันวิเคราะห์ตัวบทในประมวล
กฎหมายอาญา โดยเรียงลาดับตามมาตรา ดังนี้
3.1 มาตรา 288

ความผิด และเขียนเส้นใต้เป็นเส้นคล้ายคลื่นในส่วนโทษ โดยผู้สอนจะ
ลองวิเคราะห์ให้นักเรียนดู โดยใช้มาตรา 326 เป็นตัวอย่าง ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39
เรื่อง กฎหมายอาญาเบื้องต้น
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๐๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3.3 มาตรา 218

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39
เรื่อง กฎหมายอาญาเบื้องต้น
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๐๖
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทั้งนี้ให้ครูเน้นย้าความเข้าใจในประเด็น ดังนี้
1) ความแตกต่างของคาว่า “และ” “หรือ”
2) การที่บุคคลจะรับโทษได้นั้น ต้องกระทาความผิดก่อน
4. ครู ใ ช้ สื่ อ การสอนจากสื่ อ การสอน Power Point เรื่ อ ง กฎหมาย
อาญา ให้ความรู้ผู้เรียนเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของกฎหมายอาญา โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้
1) ผู้ ก ระท าไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ทางอาญา หากการกระท านั้ น ไม่ มี
กฎหมายบัญญัติไว้ขณะกระทา
2) กฎหมายอาญาให้ผลย้อนหลังในทางเป็นโทษไม่ได้
3) ถ้อยคาในกฎหมายอาญาต้องปราศจากความคุลมเครือ
4) ต้องตีความอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ครูอาจเพิ่มเติมได้อีก และครูควรยกตัวอย่างประกอบเพิ่มเติมให้
ผู้เรียนด้วย

3.4 มาตรา 221

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39
เรื่อง กฎหมายอาญาเบื้องต้น
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๐๗
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ขั้นสรุป
1. ครูสรุปการเรียนรู้ในคาบนี้ โดยใช้แนวคาถามในการสรุปการเรียนรู้
ดังนี้
1) นักเรียนคิดว่าเราไม่มีกฎหมายอาญาได้หรือไม่ (แนวคาตอบ:
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
2) กฎหมายอาญามีความสาคัญต่อสังคมอย่างไรบ้าง (แนวคาตอบ:
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
3) เพราะเหตุใดเราจึงต้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายอาญา (แนว
คาตอบ: ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39
เรื่อง กฎหมายอาญาเบื้องต้น
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๐๘

291
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
- คาถามสาคัญ
1. นักเรียนสามารถระบุและ - การตอบคาถาม
ล าดั บ โทษทางอาญาได้ - การปฏิบัติกิจกรรมใน - กิจกรรมในชั้นเรียน
อย่างถูกต้อง
ชั้นในชั
เรีย้นนเรียน
2. นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ ร ะ บุ
เอกลั ก ษณ์ ข องกฎหมาย
อาญาได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- คาถามสาคัญ
3. จากข้อความในประมวล - การตอบคาถาม
กฎหมายอาญาที่กาหนดให้ - การปฏิบัติกิจกรรมใน - กิจกรรมในชั้นเรียน
ชั้นในชั
เรีย้นนเรียน
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
และระบุความผิดและโทษ
ได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
4. นักเรียนสามารถบอก
- การตอบคาถาม
ความสาคัญและจาเป็นของ
การกฎหมายอาญาที่มีต่อ
สังคมได้อย่างเหมาะสม

- คาถามสาคัญ

เกณฑ์
- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ
- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ
- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้

310
310 293

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงสภาพบุคคลได้อย่างถูกต้อง

ขอบเขตเนื้อหา
- สภาพและประเภทของบุคคล
- การจากัดความสามารถของบุคคล
- ผู้ไร้ความสามารถ (ผู้เยาว์ คนวิกลจริต คนไร้
ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ)

สาระสาคัญ
การมีสภาพบุคคลทางกฎหมายทาให้บุคคลนั้นย่อม
ได้รับสิทธิและมีหน้าที่ต่อรัฐ การที่บุคคลบางคนด้อย
ความสามารถ รัฐจาเป็นต้องจากัดความสามารถของ
บุคคล ก็เพื่อประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้น

ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูทบทวนเรื่องกฎหมายอาญาเล็กน้อย โดยใช้คาถามสาคัญในขั้น
สรุปของแผนการสอนที่ 3 ในการทบทวนความรู้
2. ครู
ครุนาเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คาถามเพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของ
นักเรียน ทั้งนี้ให้ครูผู้สอนเขียนคาตอบของนักเรียนพอสังเขปไว้บน
กระดานบริเวณด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีคาถามดังนี้
1) ผู้เยาว์คืออะไร (แนวคาตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
2) คนวิกลจริตคืออะไร (แนวคาตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
3) คนไร้ความสามารถคืออะไร (แนวคาตอบ : ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็น)
4) คนเสมือนไร้ความสามารถคืออะไร (แนวคาตอบ : ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็น)
5) นิติบุคคลคืออะไร (แนวคาตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
3. ครูนาเข้าสู่บทเรียน โดยกล่าวว่า “ครั้งนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรามาก และเราจะ
ได้มาดูกันว่า คาตอบที่นักเรียนตอบมานั้นถูกหรือไม่”

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การปฏิบัติใบงานเรื่อง “บุคคลและ
ความสามารถของบุคคล”

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. Power Point เรื่อง “บุคคลและ
ความสามารถของบุคคล”
2. ใบงานเรื่อง “บุคคลและความสามารถ
ของบุคคล”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40
เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 : บุคคลและความสามารถของบุคคล
รายวิชา สังคมศึกษา

๓๑๑

294
311

2. ผู้เรียนสามารถระบุความแตกต่างและระบุเกณฑ์การ
กำรแบ่
คคลธรรมดำกับนิบตนิิบตุคิบคลได้
ุคคลได้อย่อาย่งถู
ำงถูกต้กอต้งอง
แบ่งบุงคบุคลธรรมดากั
ด้านทักษะและกระบวนการ
3. จากใบงานที่กาหนดให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของกลุ่มคาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของ
บุคคลได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
4. ผู้เรียนสามารถบอกประโยชน์ของการจากัด
ความสามารถของบุ
คคลได้
างสมเหตุ
สมผล
ควำมสำมำรถของบุ
คคลได้
อย่อำย่งสมเหตุ
สมผล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ขั้นสอน
1. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น เรี ย นรู้ ใ นประเด็ น เรื่ อ งสภาพบุ ค คลและ
ประเภทของบุคคล จาก Power Point เรื่อง “บุคคลและความสามารถ
ของบุคคล” โดยเน้นไปที่ความตามมาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ “สภาพบุ คคลย่อมเริ่มตั้งแต่คลอดแล้วอยู่รอดเป็ น
ทารกละสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภ์มารดามีสิทธิต่าง ๆ ได้หากว่า
ภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก” และความแตกต่างระหว่างบุคคล
ธรรมดากับนิติบุคคล
(ปล.เสริมความรู้ว่าทารกในครรภ์มารดาก็ถือว่ามีสภาพบุคคลได้ หาก
เมื่อคลอดออกมาแล้วได้รับสิทธิต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น มารดาซึ่งตั้งครรภ์
อยู่ ต่อมาบิดาเสียชีวิตแต่ได้ทาพินัยกรรมยกทรัพย์บางส่วนให้แก่ทารก
ในครรภ์มารดา แม้ว่าทารกในครรภ์จะไม่มีสภาพบุคคล ณ วันที่บิดา
เสียชีวิต แต่ทารกในครรภ์ก็ย่อมได้รับทรั พย์มรดกด้วย หากทารกใน
ครรภ์อยู่รอดเป็นทารกหลังคลอด)
(ปล.2 เสริมความรู้เรื่องการสิ้นสุดสภาพบุคคลว่ามีความสาคัญ อาทิ
เรื่องมรดก ตัวอย่างเช่น นาง ก. มีบุตร 3 คน คือ นายหนึ่ง นายสอง
และนายสาม ตามลาดับ วันหนึ่งนาง ก. ให้นายหนึ่งพาตนเองไปซื้อของ
ที่ตลาดสด ระหว่างทางไปรถประสบอุบัติเหตุ ทาให้นาง ก. เสียชีวิตใน
ที่เ กิ ด เหตุ และนายหนึ่ ง เสี ย ชี วิ ต ที่ โ รงพยาบาล ซึ่ ง นาง ก. ไม่ ไ ด้ ท า
พิ นั ย กรรมไว้ แ ละสามี เ สี ย ชี วิ ต ไปนานแล้ ว ทรั พ ย์ ข องนาง ก. ต้ อ ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40
เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 : บุคคลและความสามารถของบุคคล
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๑๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
แบ่งเป็นมรดกแก่ นายหนึ่ง นายสอง และนายสาม ด้วย เพราะขณะนาง
ก. เสียชีวิตนั้น นายหนึ่งยังมีสภาพบุคคลอยู่ ย่อมได้รับมรดกในฐานะ
ทายาท แต่หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าใครตายก่อนหลัง เช่น
นาง ก. และนายหนึ่งโดยสารเครื่องบิน และเครื่องบินตก ผู้โดยสารทุก
คนเสียชีวิต ในทางกฎหมายถือว่า นาง ก. และนายหนึ่งเสียชีวิตพร้อม
กัน ทรัพย์ของนาง ก. จึงแบ่งให้เฉพาะ นายสอง และนามสาม เท่านั้น
เพราะนายหนึ่งไม่มีสภาพบุคคลในขณะ รับมรดก)
2. ครูใช้สื่อการสอน Power Point เรื่อง “บุคคลและความสามารถ
ของบุ ค คล” ในการอธิ บ ายเรื่ อ ง “ความสามารถของบุ ค คล” โดย
กล่าวถึง ผู้ไร้ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วย ผู้เยาว์ คนวิกลจริต คนไร้
ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ (ปล.คนไร้ ความสามารถ
เป็นประเภทหนึ่งของผู้ไร้ความสามารถ)
3. ครู ให้ นักเรีย นจั บคู่ทาใบงานเรื่อง “บุคคลและความสามารถของ
บุ ค คล” โดยเป็ น การโยงเส้ น ความสั ม พัน ธ์ จากนั้ น ครู แ ละนั ก เรี ย น
ร่วมกันเฉลยใบงานร่วมกัน
4. ครูชวนนักเรียนคุยในประเด็นเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องจากัด
ความสามารถของคนบางกลุ่ม ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนเหล่านั้น
เช่น ผู้เยาว์ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรม เหตุก็เพราะป้องกันไม่ให้ผู้เยาว์
ซึ่งด้อยความสามารถในการตัดสินใจบางประการ โดนเอารัดเอาเปรียบ
เป็นต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40
เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 : บุคคลและความสามารถของบุคคล
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๑๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมสรุปการเรียนรู้ โดยครูใช้แนวคาถามในการ
สรุปผลการเรี
ยนรูย้ ดันรูงนี้ ดั้ งนี้
กำรสรุ
ปผลกำรเรี
1) การที่เรารู้เรื่องเกี่ยวกับสภาพบุคคลมีความจาเป็นอย่างไรบ้าง
(แนวคาตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
2) บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีความเหมือนและแตกต่างกัน
อย่างไรบ้าง (แนวคาตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
3) หากรัฐไม่จากัดความสามารถของบุคคลที่ด้อยความสามารถ
จะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง (แนวคาตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40
เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 : บุคคลและความสามารถของบุคคล
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๑๔
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
- คาถามสาคัญ
1. ผู้เรี ยนสามารถอธิบายถึง - การตอบคาถาม
สภาพบุคคลได้อย่างถูกต้อง - การปฏิบัติกิจกรรมใน - กิจกรรมในชั้นเรียน
เรีย้นนเรียน
2. ผู้เรีย นสามารถระบุความ ชั้นในชั
แตกต่างและระบุเกณฑ์การ
กำรแบ่
คคลธรรมดำกับบนิ ติ
แบ่ ง บุ คงบุคลธรรมดากั
อย่อางถู
นิบุตคิบคลได้
ุคคลได้
ย่ำกงถูต้กอต้ง อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
3. จากใบงานที่กาหนดให้
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของกลุ่มคาที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถ
ของบุคคลได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ
4. ผู้เรียนสามารถบอก
ประโยชน์ของการจากัด
ความสามารถของบุคคลได้
อย่างสมเหตุสมผล

เกณฑ์
- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

- การตอบคาถาม
- การปฏิบัติกิจกรรมใน
ชั้นในชั
เรีย้นนเรียน
- การทาใบงาน

- คาถามสาคัญ
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- ใบงานเรื่อง
“บุคคลและ
ความสามารถของ
บุคคล”

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ
- ความถูกต้องของ
คาตอบในใบงาน
มากกว่าร้อยละ 65

- การตอบคาถาม

- คาถามสาคัญ

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้

299
316 316

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ผู้ทผูี่ย้แังทนโดยชอบธรรม
ไม่บรรลุนิติภาวะ
ศาลอาจสั่งเป็นคนไร้ความสามรถ
ศาลอาจสั่งเป็นคนไร้
ได้ ความสามรถ
ได้

ไม่บบรรลุ
รรลุนนิติติภิภาวะ
าวะ
ผูผู้ท้ที่ยี่ยังังไม่
บุคคลที่ขาดความรู้สึกและขาดความ
บุคคลที่ขาดความรู้สึกและขาดความ
รับผิดชอบอย่างรุนแรง
รับผิดชอบ
รับผิดชอบอย่
างรุนแรง

คนไร้คความสามารถ
วามสามารถ
คนไร้

คนเสมืออนไร้
นไร้คความสามารถ
วามสามารถ
คนเสมื

าล
ผูผู้อ้อนุนุบบาล

ผูผู้พ้พิทิทักักษ์ษ์

กลุ่ม่มทีที่ ่ 3๓
กลุ

บุคคลที่มีความประพฤติหรือกิริยาผิดปกติ ไม่
บุคคลที่มีความประพฤติหรือกิริยาผิดปกติ ไม่
สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี
สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี

บุคคลทีไ่ ม่สามารถจะจัดทาการงานโดย
บุคคลทีไ่ ม่สามารถจะจัดทาการงานโดย
ตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่
ตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่
อาจจะเสื่อมเสีย
อาจจะเสื่อมเสีย

กลุ่ม่มทีที่ ่ 2๒
กลุ

คนวิกกลจริ
ลจริตต
คนวิ

ยาว์
ผูผู้เ้เยาว์

กลุ่ม่มทีที่ ่ 11
กลุ

คาชี้แจง ให้นักเรียนลากเส้นความสัมพันธ์ของคาจากทั้ง 3 กลุ่มคา
คาชี้แจง ให้นักเรียนลากเส้นความสัมพันธ์ของคาจากทั้ง 3 กลุ่มคา

เฉลย ใบงานเรื่อง “บุคคลและความสามารถของบุคคล”
ใบงานเรื่อง “บุคคลและความสามารถของบุคคล”

317
ชื่อ-สกุล......................................................ชั้น...........เลขที
่............
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ผู้แทนโดยชอบธรรม
ศาลอาจสั่งเป็นคนไร้ความสามรถ
ได้

บุคคลที่ขาดความรู้สึกและขาดความ
บผิดชอบ
รับผิดรัชอบอย่
างรุนแรง

คนเสมือนไร้ความสามารถ

ผู้อนุบาล

ผู้พิทักษ์

กลุ่มที่ ๓

ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี

บุคคลที่มีความประพฤติหรือกิริยาผิดปกติ ไม่

บุคคลทีไ่ ม่สามารถจะจัดทาการงานโดย
ตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่
อาจจะเสื่อมเสีย

กลุ่มที่ ๒

คนไร้ความสามารถ

คนวิกลจริต

ผู้เยาว์

กลุ่มที่ 1

คาชี้แจง ให้นักเรียนลากเส้นความสัมพันธ์ของคาจากทั้ง 3 กลุ่มคา

เฉลย ใบงานเรื่อง “บุคคลและความสามารถของบุคคล”

ชื่อ-สกุล......................................................ชั้น...........เลขที่............
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ขอบเขตเนื้อหา
- การหมั้น การสมรส ของหมั้น และสินสมรส
- การรับบุตรบุญธรรม
- มรดก

ภาพ การจดทะเบียนสมรส
ที่มา: https://news.mthai.com/general-news/549099.html
549099.html
1) จากภาพที่นักเรียนเห็น เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไร (แนวคาตอบ:
การจดทะเบียนสมรส)
2) สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกับไม่จดทะเบียนสมรส มีความ
แตกต่างกันในด้านใดบ้าง (แนวคาตอบ : ผู้เรียนนาเสนอความคิดเห็น)

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่ ขัน้ นา
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
1. ครูเปิดรูปภาพ การจดทะเบียนสมรส ให้นักเรียนดูเพื่อเป็นการ
นาเข้าำสูเข้่บำทเรี
ยน ยจากนั
้นครูน้ ใครู
ช้แใช้นวค
าถามในการน
าเข้ำเข้
าสูำ่บสูทเรี
กำรน�
สูบ่ ทเรี
น จำกนั
แนวค�
ำถำมในกำรน�
บ่ ทเรียนดั
ยนงดันีง้ นี้
สาระสาคัญ
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มี
ความสาคัญมาก กฎหมายครอบครัวและมรดกมีส่วนใน
การช่วยให้นิติกรรมและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครอบครัวมีผลทางกฎหมาย การที่บุคคลมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว จะช่วยให้การดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในสถาบันครอบครัวเป็นไปได้อย่างราบรื่น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 : ครอบครัว และมรดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การจาแนกสินสมรสกับสินส่วนตัวจาก
สถานการณ์ที่กาหนด
2. การระบุผู้รับมรดกจากสถานการณ์ที่
กาหนด

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพ การจดทะเบียนสมรส
2. สื่ อ PowerPoint เ รื่ อ ง ก ฎ ห ม า ย
ครอบครัวและมรดก

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๑๙
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรีย นสามารถอธิบ ายสาระสาคัญของกฎหมาย
การหมั้ น การสมรส การหย่ า และมรดกได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการสาคัญของกฎหมาย
มรดก และการรับบุตรบุญธรรมได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
3. จากสถานการณ์ที่กาหนดให้ผู้เรียนสามารถจาแนก
สินสมรสกับสินส่วนตัวได้อย่างถูกต้อง
4. จากสถานการณ์ที่กาหนดให้ผู้เรียนสามารถระบุผู้รับ
มรดกได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
5. บอกประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ต นตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ในประเด็น การหมั้น การสมรส การ
กำรหย่
ำ กำรรั
ตรบุญญธรรม
ธรรม และมรดก
และมรดก จำกสื
หย่ า การรั
บ บุบตบุรบุ
จากสื่อ ่ อPowerPoint
PowerPoint เรื่ อ ง
เรืกฎหมายครอบครั
่อง กฎหมำยครอบครั
วและมรดก
โดยครู
ผู้สอนเน้
นย�้ำผใหู้้เรีผยู้เนจดบั
รียนจดนทึก
วและมรดก
โดยครู
ผู้สอนเน้
นย้าให้
นรู้ไว้ยดนรู
้วย้ไว้ด้วย
บัการเรี
นทึกยกำรเรี
2. ครู แ ละนั ก เรี ย นอภิ ป รายความแตกแต่ ง ระหว่ า งสิ น ส่ ว นตั ว กั บ
สินสมรส โดยให้เลือกภาพทรัพย์สินที่กาหนดมาให้แล้วร่วมอภิปราย
“สิ่งของต่าง ๆ ต่อไปนี้ สิ่งใดควรจะเป็นสินสมรส และสินส่วนตัว ” โดย
ประกอบด้วย
1) ของหมั้น (แนวคาตอบ : สินส่วนตัว)
2) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (แนวคาตอบ : สินส่วนตัว)

3) การแต่งงานนั้นเป็นสร้างหรือเริ่มต้นสถาบันทางสังคมสถาบัน
หนึ่ง นั้นคือสถาบันใด (แนวคาตอบ : สถาบันครอบครัว)
2. ครูนาผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน โดยกล่าวว่า “การแต่งงาน เป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมที่มีความสาคัญ
มาก กฎหมายจึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวต่าง ๆ เข้ามา
จัดการในบริบทต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มสร้างครอบครัวจนกว่าจะแยกทางกัน
โดยการหย่าหรือการตาย ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องเกี่ยวกับ
กฎหมายครอบครัวและมรดก”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 : ครอบครัว และมรดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๒๐
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3) รถยนต์ซื้อใช้เงินภรรยาซื้อ (แนวคาตอบ : สินสมรส)
4) ดอกเบี้ยเงินฝาก (แนวคาตอบ : สินสมรส)
5) มรดกเจ้าคุณย่า (แนวคาตอบ : สินส่วนตัว)
3. จากนั้นร่วมกันอภิปรายในประเด็นผู้มีสิทธิรับมรดกจากสถานการณ์
ที่กาหนดให้ต่อไปนี้ โดยครูใช้แนวคาถาม คือ “ผู้ใดควรได้รับมรดก"
3.1 นายพิราบมีลูก 5 คน และทิ้งมรดกไว้ 10,000,000 บาท
ก่อนตายได้ทาพินัยกรรมไว้ว่าให้ยกมรดกให้นางกระจิบ 8,000,000
บาท (แนวคาตอบ : นางกระจิบ ได้รับ 8,000,000 บาท และลูก ๆ
นายพิราบได้รับคนละ 400,000 บาท)
3.2 นายไก่ มีบุตรอยู่สองคน ภริยาตายไปก่อนแล้ว บิดามารดา
ของนายไก่ ก็ตายไปนานแล้ว นายไก่ มีทรัพย์สินอันเป็นกองมรดกทั้ง
บ้ า นเรื อ นและที่ ดิ น รวมทั้ ง เงิ น สด ค านวณเป็ น เงิ น รวมเบ็ ด เสร็ จ
100,000 บาท และนายไก่ไม่ได้ทาพิ นัยกรรมไว้ เมื่อนายไก่ตายลง
ใครคือผู้มีสิทธิรับมรดก (แนวคาตอบ : บุตรได้รับมรดกคนละ 50,000
บาท)
3.3 นายนกฮูก มีนางนกเงือกเป็นภริยา ยังไม่มีบุตรไม่มีทายาท
อื่น ๆ เลย บิดามารดาของนายนกฮูกก็ตายไปนานแล้ว หากนายฮูกตาย
ไป มรดกจะตกเป็นของผู้ใด (แนวคาตอบ : นางนกเงือก)
3.4 นายหัวขวานแต่งงานกับนางกาขาว โดยไม่ได้จดทะเบียน
สมรสกั น มาได้ 15 ปี แล้ ว มี ลู ก ด้ ว ยกั น สองคน แต่ น ายหั ว ขวานก็

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 : ครอบครัว และมรดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๒๑
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ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและมรดก
ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 กฎหมายมรดกและกฎหมายบุตรบุญธรรมมีประโยชน์
อย่างไร (แนวคาตอบ : เพื่อลดปัญหาความยุ่งยากของการแบ่ง
ทรัพย์สิน)
1.2 เมื่อเราแบ่งทรัพย์สินให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะทา
ให้เกิดประโยชน์อย่างไร (แนวคาตอบ : ทาให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันได้
อย่างสมานฉันท์ตามกฎเกณฑ์ของสังคม)

อุปการะเลี้ยงดู ส่ งเสี ยค่าเล่าเรียนและอยู่ร่ วมบ้านเดียวกันตลอดมา
นายหัวขวานตายลงโดยไม่มีทายาทอื่นอีกเลย และมีทรัพย์มรดกคิดเป็น
เงิน 1,000,000 บาท ดังนั้นมรดกของนายหัวขวาน ใครมีสิทธิได้รับ
มรดก (แนวคาตอบ : ลูกทั้งสองมีสิทธิได้รับมรดก คนละ 500,000
บาท)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 : ครอบครัว และมรดก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๒๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
- คาถามสาคัญ
1. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ าย - การตอบคาถาม
สาระส าคั ญ ของกฎหมาย - การปฏิบัติกิจกรรมใน - กิจกรรมในชั้นเรียน
การหมั้ น การสมรส การ ชั้นในชั
เรีย้นนเรียน
กำรหย่
ำและมรดกได้อย่ย่ำาง ง
หย่
า และมรดกได้
ถูกต้อง
2. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ าย
ห ลั ก ก า ร ส า คั ญ ข อ ง
กฎหมายมรดก และการรับ
บุ ต ร บุ ญ ธ ร ร ม ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง

เกณฑ์
- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
3. จากสถานการณ์ที่
- การตอบคาถาม
- คาถามสาคัญ
กาหนดให้ผู้เรียนสามารถ
- การปฏิบัติกิจกรรมใน - กิจกรรมในชั้นเรียน
จาแนกสินสมรสกับสินส่วนตัว ชั้นในชั
เรีย้นนเรียน
ได้อย่างถูกต้อง
4. จากสถานการณ์ที่
กาหนดให้ผู้เรียนสามารถระบุ
ผู้รับมรดกได้อย่างถูกต้อง

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

ด้านคุณลักษณะ
5. บอกประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น - การตอบคาถาม
จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้

- คาถามสาคัญ
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมาย ขัน้ นา
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ 1. ครูให้นักเรียนชมวิวีดีทิ ัศน์ เรื่อง “วินาทีแสดงหมายจับ 'บูม
จิรัชพิสิษฐ์' ข้อหาฟอกเงิน” เพื่อนาเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คาถามเพื่อ
นาเข้าสู่บทเรียนดังนี้
สาระสาคัญ
การดาเนินคดีกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความสาคัญ
เป็นอย่างมากที่ต้องอาศัยการดาเนินการที่รัดกุม ซึ่ง
กฎหมายประเภทวิธีสบัญญัติได้กาหนดขอบเขต
วิธีการไว้ การที่บุคคลทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีที่
กฎหมายกาหนด ก็ย่อมเป็นการปกป้องสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่นได้
ขอบเขตเนื้อหา
- ขั้นตอนการดาเนินคดีอาญา
- ขั้นตอนการดาเนินคดีแพ่ง
จุดประสงค์การเรียนรู้
วิวีดีทิ ัศน์ เรื่อง “วินาทีแสดงหมายจับ 'บูม จิรัชพิสิษฐ์' ข้อหาฟอกเงิน”
ด้านความรู้
7
1. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายขั้ น ตอนการด าเนิ น คดี ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=w7c0bvaUx-M
1) จากเหตุการณ์ในวิวีดิีทัศน์ เจ้าหน้าที่ตารวจกาลังทาอะไร (แนว
อำญำได้
อย่อำย่งถูางถู
กต้กอต้งอง
อาญาได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการดาเนินคดีแพ่ง คาตอบ : แสดงหมายจับและนาตัวผู้ต้องหาไปดาเนินคดี)
2) จากการชมวิวีดีทิ ัศน์ ในการจะจับกุมคนสักคน นักเรียนว่ามี
างถูกต้กอต้งอง
ได้ได้อย่อำย่งถู
ขั้นตอนใดบ้าง (แนวคาตอบ : แสดงหมายจับ และแจ้งสิทธิผู้ต้องหา)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42
เรื่อง วิธีพิจารณาความอาญาและแพ่ง เบื้องต้น
รายวิชา สังคมศึกษา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วิวีดีทิ ัศน์ เรื่อง “วินาทีแสดงหมายจับ
'บูม จิรัชพิสิษฐ์' ข้อหาฟอกเงิน”
2. ภาพ infographic เรื่อง “แผนผัง
ขั้นตอนการดาเนินคดีอาญาเบื้องต้นสาหรับ
ประชาชน”
3. ภาพ infographic เรื่อง “วิธีพิจารณา
สามัญในศาลชั้นต้น”
4. Power Point เรื่อง “วิธีพิจารณาความ
อาญาและแพ่ง เบื้องต้น”
5. บัตรคาเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินคดี
อาญา
6. กระดาษบรู๊ฟและอุปกรณ์การเขียน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การสร้างผังการดาเนินคดีอาญาจาก
บัตรคาที่กาหนดให้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๒๕
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ด้านทักษะและกระบวนการ
3. จากบัตรคาที่กาหนดผู้เรียนสามารถช่วยกันสร้าง
ผังการดาเนินคดีอาญาได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
4. ผู้เรียนบอกประโยชน์ที่มีต่อประชาชนในการมีวิธี
พิจารณาความอาญาและแพ่งได้อย่างเหมาะสม
3) เพราะเหตุใดการจับกุมบุคคลสักคนหนึ่ง จะต้องมีขั้นตอนที่
ชัดเจน (แนวคาตอบ : ผู้เรียนแสดงคาตอบ)
2. ครูนาเข้าสู่บทเรียน โดยกล่าวว่า “ในการจับกุมบุคคลใดสักคนนั้น
เป็นเรื่องใหญ่พอสมควร พอบุคคลนั้นอาจสูญเสียอิสรภาพได้หากเขาทา
ผิดจริง ในการจับกุมหรือดาเนินคดีจึงต้องมีการวางระเบียบขั้นตอนที่
ชัดเจน ซึ่งขั้นตอนในการจับกุมหรือการดาเนินคดีกับใครนั้น จะอยู่ใน
กฎหมายประเภทสบัญญัติ ที่เรียกว่าประมวลวิธีพิจารณาความอาญา
และประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งในวันนี้เราจะมาศึกษาว่าหากมี
คดีความเกิดขึ้น แล้วเราเป็นผู้เสียหายจะดาเนินคดีอย่างไรได้บ้าง”
ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาในประเด็นขั้นตอนการดาเนินคดีอาญา
และขั้นตอนการดาเนินคดีแพ่ง ในสื่อการสอน Power Point เรื่อง “วิธี
พิจารณาความอาญาและแพ่ง เบื้องต้น” โดยให้นักเรียนสรุปเป็น
แผนผัง ตัวอย่างเช่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42
เรื่อง วิธีพิจารณาความอาญาและแพ่ง เบื้องต้น
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๒๖
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

ที่มา : https://www.lawdd.net/

ที่มา : สานักงานกิจการยุติธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42
เรื่อง วิธีพิจารณาความอาญาและแพ่ง เบื้องต้น
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๒๗
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ขั้นสรุป
1. ครูสรุปการเรียนการสอนในวันนี้ โดยใช้แนวคาถามในการสรุป
ความรู้ ดังนี้
1) กฎหมายประเภทวิธีสบัญญัติ หรือประเภทขั้นตอนการ
ดกำรด�
าเนินำเนิ
การนกำร
มีความจ
าเป็นำเป็
หรืนอหรื
ไม่อ(แนวค
าตอบำตอบ
: ผู้เรี: ยผูนแสดงความ
มีควำมจ�
ไม่ (แนวค�
้เรียนแสดงควำม
คิดเห็น)
2) ประโยชน์ของการมีกฎหมายวิธีสบัญญัติ มีอะไรบ้าง (แนว
คาตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)

2. ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4 คน จากนั้นแจกบัตรคา
เกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินคดีอาญา และกระดาษบรู๊ฟให้นักเรียนกลุ่ม
ละ 1 แผ่น
3. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นในกลุ่ ม ร่ ว มกั น น าบั ต รค าต่ า ง ๆ ติ ด กาวลงบน
กระดาษบรู๊ฟ พร้อมทั้งลากเส้นเชื่อมโยงให้เห็นกระบวนการเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการดาเนินคดีอาญา
4. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม น าเสนอผลงานบริ เ วณกลุ่ ม ของตนเอง
พร้อมทั้งให้ผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และครูสรุปเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการดาเนินคดีอาญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42
เรื่อง วิธีพิจารณาความอาญาและแพ่ง เบื้องต้น
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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3) หากไม่มีกฎหมายวิธีสบัญญัติอาจเกิดผลกระทบต่อนักเรียน
และสังคมอย่างไรบ้าง (แนวคาตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42
เรื่อง วิธีพิจารณาความอาญาและแพ่ง เบื้องต้น
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๒๙
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
- คาถามสาคัญ
1. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ าย - การตอบคาถาม
ขั้นขัตอนกำรด�
้นตอนการดำเนิาเนินคดี
นคดีอำญำ
อาญา - การปฏิบัติกิจกรรมใน - กิจกรรมในชั้นเรียน
ได้ได้อย่อำย่งถู
างถูกต้กอต้งอง
ชัในชั
้นเรี้นยเรีนยน
2. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ าย
ขั้นขัตอนกำรด�
ำเนิาเนิ
นคดีนแคดีพ่งแพ่ง
้น ตอนการด
ได้ได้อย่อำย่งถู
างถูกต้กอต้งอง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
3. จากบัตรคาที่กาหนด
ผู้เรียนสามารถช่วยกันสร้าง
ผังการดาเนินคดีอาญาได้
อย่างถูกต้อง

- การตอบคาถาม
- คาถามสาคัญ
- การปฏิบัติกิจกรรมใน - กิจกรรมในชั้นเรียน
ชัในชั
้นเรี้นยเรีนยน
- บัตรคาเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการ
ดาเนินคดีอาญา

ด้านคุณลักษณะ
4. ผู้เรียนบอกประโยชน์ที่มี - การตอบคาถาม
ต่อประชาชนในการมีวิธี
พิจารณาความอาญาและแพ่ง
ได้อย่างเหมาะสม

- คาถามสาคัญ

เกณฑ์
- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ
- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ
- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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บัตรคำเกี่ยวกับขั้นตอนกำรดำเนินคดีอำญำ สำหรับนักเรียน ๑ กลุ่ม
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนตัดบัตรและรูปภาพคาตามกรอบ

ผู้เสียหำย ร้องทุกข์
รัฐ
ประชำชน กล่ำวโทษ
อัยกำร
พนักงำนสอบสวน
ศำลชั้นต้น
ผู้พิพำกษำ
ศำลอุทธรณ์
ศำลฎีกำ

ที่มารูปภาพ : https://th.pngtree.com/freepng/the-edge-of-a-thief_3429405.html
3429405.html และ
https://www.thaich8.com/news_detail/33036
8
33036
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ขอบเขตเนื้อหา
- ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น
- หลักการกระจายอานาจ
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จุดประสงค์การเรียนรู้
ภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร
ด้านความรู้
ที่มา : https://sites.google.com/site/cdba55021222/general55021222
1.นักเรี ยนสามารถบอกความหมายและประเภทของ information/advice-agencies
การปกครองส่
วนท้
องถิ
่นได้ถูกถตู้กอต้งอง
กำรปกครองส่
วนท้
องถิ
่นได้

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่ ขัน้ นา
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
1. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพเกี่ยวกับสถานที่ขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น และใช้แนวคาถามเพื่อนาผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน โดยใช้แนว
สาระสาคัญ
คาถามดังนี้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับ
บุคคลต่าง ๆ มาก การที่บุคคลเหล่านั้นมีความรู้และ
เห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก็จะให้สภาพชีวิตของบุคคลเหล่านั้นดีขึ้นได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43
เรื่อง กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น
รายวิชา สังคมศึกษา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. รูปภาพเกี่ยวกับสถานที่ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 เทศบาลนครสมุทรสาคร
2. วิดีทัศน์เรื่อง “การปกครองส่วนท้องถิ่น”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การสร้างแผนผังความคิด

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๓๓
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2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการกระจายอานาจที่มี
ผลต่
อการมี
่วนร่
วมของประชาชนในองค์
กรปกครอง
ผลต่
อกำรมี
ส่วสนร่
วมของประชำชนในองค์
กรปกครอง
ส่วส่นท้
องถิ
วนท้
องถิ่นได้
่นได้อย่อำย่งสมเหตุ
างสมเหตุสมผล
สมผล
ด้านทักษะและกระบวนการ
3. จากวิวีดีทิ ัศน์และหัวข้อที่กาหนดให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างแผนผังความคิดได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
4. ผู้เรียนสามารถบอกประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและ
สังคมอันเกิดจากการมีส่วนร่วมในองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อย่างสมเหตุสมผล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

ขั้นสอน
1. ครูแจ้งว่าจะให้นักเรียนชมวิวีดิีทัศน์ แต่ครูจะให้คาภามไว้ล่วงหน้าแก่
นักเรียน เมื่อนักเรียนดูววีิดีทิ ัศน์จบ นักเรียนต้องตอบคาถามเหล่านี้ ทั้งนี้
ให้ครูเขียนคาถามไว้บนกระดานด้วย โดยมีคาถามดังนี้
1.1 หน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้าง
1.2 รูปแบบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้าง
1.3 แนวคิดพื้นฐานของการปกครองส่วนท้องถิ่นคืออะไร เป็น
อย่างไร
2. ครูเปิดวิวีดีทิ ัศน์เรื่อง “การปกครองส่วนท้องถิ่น” ความยาวประมาณ
9 นาที ให้ผู้เรียนดู และเน้นย้าให้ผู้เรียนจดบันทึกสิ่งที่ได้รับชมด้วย

1) จากภาพคือสถานที่ใดบ้าง (แนวคาตอบ : เทศบาลนคร
สมุทรสาคร)
2) ในละแวกบ้านของนักเรียนมีสถานที่ที่ชื่อคล้ายคลึงกับชื่อ
สถานที่ข้างต้นหรือไม่ (แนวคาตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น โดยมี
แนวคาตอบที่เป็นเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาบล)
2. ครูนาเข้าสู่บทเรียน โดยกล่าวว่า “จากคาตอบที่นักเรียนตอบนั้นเป็น
รูปแบบการปกครองรูปแบบพิเศษที่เรียกว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งยังมีอีกหลายประเภท ซึ่งวันนี้เราจะได้มาศึกษาว่ามีอะไรอีกบ้าง และ
สาคัญกับนักเรียนอย่างไร”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43
เรื่อง กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

3. ครูทบทวนเรื่องในวิวีดีทิ ัศน์เล็กน้อย และเพิ่มเติมในประเด็น
ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นครูให้ผู้เรียนจับกลุ่ม
กลุ่มละประมาณ 4 คน ให้นักเรียนสร้างแผนผังความคิด โดยอาศัย
หัวข้อตามคาถามบนกระดาน และเพิ่มเติมหัวข้อแนวทางการมีส่วนร่วม
ในการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดประโยชน์กับตนเองมากที่สุด
4. ครูให้นักเรียนร่วมกันทาแผนผังความคิด เมื่อเสร็จครูสุ่มนักเรียน
บางกลุ่มนาเสนอบริเวณกลุ่มของตนเอง

วิวีดีทิ ัศน์เรื่อง “การปกครองส่วนท้องถิ่น”
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=cLnNYBddeiM

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43
เรื่อง กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๓๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ขั้นสรุป
1. ครูสรุปการเรียนรู้ โดยใช้แนวคาถามในการสรุปการเรียนรู้ ดังนี้
1) การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนมากน้อย
เพียงใด อย่างไร (แนวคาตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
2) นักเรียนคิดว่าหากเราไม่สนในเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้าง (แนวคาตอบ : ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็น)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43
เรื่อง กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๓๖
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. นั กเ รี ย นสา มา รถ บอ ก
ควำมหมำยและประเภท
ความหมายและประเภท
ของกำรปกครองส่
ข อ ง ก า ร ป ก ควรนท้
อ งองถิ
ส่ ว่นน
ได้ท้ถอูกงถิ
ต้อ่นงได้ถูกต้อง
2. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ าย
หลัหลั
กกำรกระจำยอ�
ำนำจที
่มี ่มี
กการกระจายอ
านาจที
ผลต่
อกำรมี
ส่วนร่ส่ ว มของ
ผลต่
อ การมี
นร่ ว มของ
ประชำชนในองค์
ป ร ะ ช า ช น ใกนรปกครอง
อ ง ค์ ก ร
ส่วปกครองส่
นท้องถิ่นได้อว ย่นท้
ำง อ งถิ่ น ได้
สมเหตุ
สมผล สมผล
อย่างสมเหตุ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
3. จากวิดีทัศน์และหัวข้อที่
กาหนดให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างแผนผังความคิดได้อย่าง
เหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
4. ผู้เรียนสามารถบอก
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
และสังคมอันเกิดจากการมี
ส่วนร่วมในองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อย่าง
สมเหตุสมผล

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถามสาคัญ
- การตอบคาถาม
- การปฏิบัติกิจกรรมใน - กิจกรรมในชั้นเรียน
- วิดที ัศน์เรื่อง “การ
ชั้นในชั
เรีย้นนเรียน
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น”

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

- การตอบคาถาม
- คาถามสาคัญ
- การปฏิบัติกิจกรรมใน - กิจกรรมในชั้นเรียน
ชั้นในชั
เรีย้นนเรียน
- วิดที ัศน์เรื่อง “การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น”

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

- การตอบคาถาม
- คาถามสาคัญ
- การปฏิบัติกิจกรรมใน - กิจกรรมในชั้นเรียน
ชั้นในชั
เรีย้นนเรียน
- วิดที ัศน์เรื่อง “การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น”

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

321
338 338

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่ ขัน้ นา
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
1. ครูนาเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละคนนาบัตรประตัว
ประชาชนขึ้นมา จากนั้นใช้คาถามเพื่อนาเข้าสู่บทเรียนดังนี้
สาระสาคัญ
1.1 มีนักเรียนคนใดบ้างที่ไม่ได้พกบัตรประจาตัวประชาชน (แนว
บัตรประชาชนและทะเบียนราษฎรมีความสาคัญใน คาตอบ : ให้นักเรียนยกมือ)
แง่ของการระบุตัวบุคคลและถิ่นที่อยู่ของบุคคลที่มี
1.2 นักเรียนคิดว่าบัตรประจาตัวประชาชนมีไว้เพื่ออะไร (แนว
สัญชาตินั้น ๆ ซึ่งจะทาให้บุคคลนั้นได้รับสิทธิและมี
คาตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
หน้าที่ ต่อรัฐนั้น ๆ ด้วย การที่บุคคลมีความรู้เรื่อง
1.3 นักเรียนคิดว่าการไม่พกพาบัตรประจาตัวประชาชนนั้นมี
เกี่ยวกับบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎรนั้น จะช่วย ความคิดหรือไม่ (แนวคาตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
ทาให้บุคคลนั้นรับรู้เกี่ยวสิทธิและหน้าที่ด้วย
2. ครูให้นักเรียนนาบัตรประจาตัวประชาชนตั้งไว้บนโต๊ะ สาหรับ
นักเรียนที่ไม่ได้นาบัตรมาให้เขียนเลขประจาตัวประชาชนลงบน
ขอบเขตเนื้อหา
กระดาษสมุดหากจาได้ จากนั้นครูผู้สอนพยายามพูดให้นักเรียนทราบว่า
- การขอมีบัตรประจาตัวประชาชน
ครูมีความสามารถดูบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียนแล้วครู
- สิทธิและประโยชน์ของบัตรประจาตัวประชาชน สามารถทายได้ว่านักเรียนเกิดที่ใด จากนั้นครูลองทายนักเรียนประมาณ
- ความสาคัญของทะเบียนราษฎร
3 คน โดยให้ครูพิจารณาตัวเลข หลักที่ 2-3 ของบัตรประจาตัว
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประชาชน จะตรงกับเลข 2 หลักหน้าของรหัสไปรษณีย์ของจังหวัดนั้น
ด้านความรู้
ๆ เช่น 1-7399-00011-11-1 เลข 73 จะตรงกับจังหวัดนครปฐม
1. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายขั้ น ตอนการขอมี บั ต ร คือนักเรียนคนนี้เกิดที่จังหวัดนครปฐม ป.ล. ครูควรจดจาได้จังหวัด
ประจ�
ประจำตัาตัวประชำชนได้
วประชาชนได้อย่อำย่งถู
างถูกต้กอต้งอง
โดยรอบจังหวัดของตนเองที่ทาการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. Power Point เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับ
บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร
2. วิวีดีทิ ัศน์ เรื่อง “คนไม่มีสัญชาติได้รับบัตร
ปชช.” ความยาวประมาณ 6 นาที
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การตอบคาถามใช้ชั้นเรียนจากวิดีทัศน์
ที่ได้รับชม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๓๙
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ด้านทักษะและกระบวนการ
2. จากวิวีดีิทัศน์ที่กาหนดให้ นักเรี ยนสามารถอภิป ราย
สิทสิธิทปธิระโยชน์
ของบั
ตรประจ�
ำตัวาตั
ประชำชนได้
อย่ำงอย่าง
ประโยชน์
ของบั
ตรประจ
วประชาชนได้
เหมำะสม
เหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
3. จากวิดีทัศน์ ที่กาหนดให้ นั กเรี ย นสามารถน าเสนอ
แนวทำงแก้
ไขปั
ญญ
หำเกี
่ยวกั
บบับตบัรประจ�
ำตัาตั
วประชำชน
แนวทางแก้
ไขปั
หาเกี
่ยวกั
ตรประจ
วประชาชน
และทะเบี
และทะเบียนรำษฎรได้
ยนราษฎรได้อย่อำย่งเหมำะสม
างเหมาะสม
ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับ บัตรประจาตัวประชาชนและ
ทะเบียนราษฎร จาก Power Point เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบัตร
ประจาตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร
2. ครูเปิดวีวิดิีทัศน์ เรื่อง “คนไม่มีสัญชาติได้รับบัตร ปชช.” ความยาว
ประมาณ 6 นาที ให้ผู้เรียนดู จากนั้นครูใช้แนวคาถามในการพัฒนา
ความรู้ด้านทักษะและกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ โดยระหว่าง
การตอบคาถามครูควรจดบันทึกคาถามของนักเรียนบนกระดาน
หน้าห้องด้วย โดยใช้แนวคาถามดังนี้

3. ครูนานักเรียนเข้าสู้บ่ ทเรียน โดยกล่าวว่า “บัตรประจาตัวประชาชน
และทะเบียนราษฎรนั้นมีความสาคัญมาก เห็นได้จากครูสามารถรู้ได้ว่า
นักเรียนเกิดขึน้ ที่จังหวัดใด และยังมีข้อมูลอีกมากที่ครูสามารถดูได้อีก
ดังนั้นในคาบนี้เราจะมาศึกษาว่า บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียน
ราษฎรนี้มีความสาคัญกับเราอย่างไรบ้าง”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๔๐
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4
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=pOxevTz4ZYk
2.1 จากวิวีดีทิ ัศน์ที่นักเรียนได้รับชมไปนั้น นักเรียนคิดว่าบัตร
ประชาชนสาคัญอย่างไร (แนวคาตอบ : นักเรียนแสดงความคิดเห็น)
2.2 บัตรประจาตัวประชาชนนามาซึ่งสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ
มากมาย จากวิวีดีทิ ัศน์ที่นักเรียนชมไปนั้น ถ้าบุคคลเหล่านี้ได้รับบัตร
ประจาตัวประชาชนจาได้รับสิทธิอะไรบ้าง (แนวคาตอบ : เกี่ยวกับ
การศึกษา ความเป็นอยู่ และอื่น ๆ)
2.3 ให้นักเรียนลองเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่พอ
เป็นไปได้ (แนวคาตอบ : นักเรียนแสดงความคิดเห็น)
4. ครูเพิ่มเติมความรู้ให้นักเรียนที่นอกเหนือจากคาตอบที่นักเรียนได้
ตอบแล้ว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้ โดยใช้แนวคาถามในการสรุป
ดังนี้
1.1 นักเรียนคิดว่าบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร
จาเป็นสาหรับคนในประเทศนั้น ๆ อย่างไรบ้าง (แนวคาตอบ : นักเรียน
แสดงความคิดเห็น)
1.2 บุคคลที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชนและ
ทะเบียนราษฎร นักเรียนคิดว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
(แนวคาตอบ : นักเรียนแสดงความคิดเห็น)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ าย - การตอบคาถาม
ขั้นขัตอนกำรขอมี
้ น ต อ น ก า รบขัตรอ มี บั ต ร - การปฏิบัติกิจกรรมใน
ประจ�
ำตัวาตั
ประชำชนได้
อย่ำง ชั้นเรียน
ประจ
ว ประชาชนได้
ถูกอย่ต้อางถู
ง กต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. จากวิ ดี ทั ศ น์ ที่ ก าหนดให้ - การตอบคาถาม
นักนัเรีกยเรีนสำมำรถอภิ
ปรำยป ราย - การปฏิบัติกิจกรรมใน
ย นสามารถอภิ
สิทสิธิทปธิระโยชน์
ของบัขตองบั
ร ต ร ชั้นเรียน
ป ระโยชน์
ประจ�
ำตัวาตั
ประชำชนได้
อย่ำง
ประจ
ว ประชาชนได้
เหมำะสม
อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
3. จากวิดีทัศน์ที่กาหนดให้ - การตอบคาถาม
นักเรียนสามารถนาเสนอแนว - การปฏิบัติกิจกรรมใน
ทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัตร ชั้นเรียน
ประจาตัวประชาชนและ
ทะเบียนราษฎรได้อย่าง
เหมาะสม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถามสาคัญ
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- วิดีทัศน์ เรื่อง “คน
ไม่มีสัญชาติได้รับ
บัตร ปชช.”

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

- คาถามสาคัญ
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- วิดีทัศน์ เรื่อง “คน
ไม่มีสัญชาติได้รับ
บัตร ปชช.”

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

- คาถามสาคัญ
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- วิดีทัศน์ เรื่อง “คน
ไม่มีสัญชาติได้รับ
บัตร ปชช.”

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ขอบเขตเนื้อหา
- กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
- กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
วิดีทัศน์เรื่อง “บุกผับจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 200 ราย”
จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=SYRk1tYBQ-c
1
ด้านความรู้
1.1 นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า แรงงานกลุ่ ม นี้ ห ากเลื อ กได้ จ ะเลื อ กมาเป็ น
1. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายหลั ก การส าคั ญ ของ
แรงงานผิดกฎหมายหรือไม่ (แนวคาตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
กฎหมำยแรงงำนได้
กฎหมายแรงงานได้อย่อำย่งถู
างถูกต้กอต้งอง

ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมาย ขัน้ นา
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ 1. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น ชมสื่ อ วี ดิี ทั ศ น์ “บุ ก ผั บ จั บ แรงงานต่ า งด้ า วผิ ด
กฎหมาย 200 ราย” จากนั้ น ร่ ว มกั น อภิ ป ราย ในประเด็ น ความ
สาระสาคัญ
ยากล าบากของแรงงานที่ผิ ดกฎหมาย และสะท้อนความรู้ สึ กที่มีต่อ
กฎหมายแรงงานและภาษีอากรมีส่วนสาคัญยิ่งใน ปัญหาแรงงาน โดยใช้แนวคาถามดังนี้
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ การที่
บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวจะช่วยให้
บุคคลเหล่านั้นยากต่อการโดนเอารัดเอาเปรียบและ
สามารถป้องกันการปฏิบัติตนที่จะไปเอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45
เรื่อง กฎหมายภาษีและแรงงาน
รายวิชา สังคมศึกษา

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ปฏิบัติกิจกรรม “สัญญารักจาก
นายจ้าง”

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วิวีดีทิ ัศน์ เรื่อง “บุกผับจับแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย 200 ราย”
2. Power Point เรื่อง กฎหมายภาษีและ
แรงงาน
3. ใบความรู้ เรื่อง กฎหมายแรงงาน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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2. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายหลั ก การส าคั ญ และ
ประเภทของภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
3. จากกฎหมายหมายแรงงานที่กาหนดให้ นักเรียน
สามารถออกแบบข้ อ ก าหนดการจ้ า งงานตาม
กฎหมายแรงงานได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
4. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการใช้กฎหมาย
แรงงานได้อย่างเหมาะสม
5. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตาม
กฎหมายภาษีอากรที่มีต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม

ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษา Power Point เรื่อง กฎหมายภาษีและ
แรงงาน ในประเด็นดังนี้
1) ความหมายของภาษี
2) ประเภทของภาษี (ภาษีทางตรง ภาษีทางอ้อม)

1.2 การเป็นแรงงานผิดกฎหมายกับแรงงานถูกกฎหมาย แรงงาน
ประเภทใดน่าจะโดนเอารัดเอาเปรียบมากกว่ากัน เพราะอะไร (แนว
คาตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
1.3 นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดที่ทาให้คนเหล่านี้เลือกมาเป็นแรง
งานผิดกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่รู้ ว่าการทางานมีความเสี่ย ง (แนวคาตอบ :
ความยากจนกดดันให้ ไม่มีทางเลือก การโดนหลอกลวงจากนายจ้ าง
หรือคาตอบอื่นที่ไปในทานองเดียวกันนี้)
2. ครู ก ล่ า วน าเข้ า สู่ บ ทเรี ย น “ปั ญ หาแรงงานเป็ น ปั ญ หาใหญ่ ข อง
ประเทศไทยในเรื่องการเอารัดเอาเปรียบและทารุณกรรมแรงงาน ซึ่ง
เกิดจากการไม่ทาตามกระบวนการกฎหมายของทั้งลูกจ้างและนายจ้าง
โดยวันนี้ เราจะมาเรียนกันในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คือ
กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร เพราะสุดท้ายแล้วในฐานะ
พลเมืองและเพื่อนมนุษย์ ครูหวังว่านักเรียนจะได้นาความรู้เหล่านี้ไป
ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้และปกป้องตัวเองได้”

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45
เรื่อง กฎหมายภาษีและแรงงาน
รายวิชา สังคมศึกษา
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3) การจ่ายภาษีและการลดหย่อนภาษี
2. ครุ
ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 4 – 5 คน จากนั้นให้
ปฏิบัติกิจกรรม “สัญญารักจากนายจ้าง” โดยมีแนวทางในการดาเนิน
กิจกรรมดังต่อไปนี้
1) ครู แ จกใบความรู้ เรื่ อ ง กฎหมายแรงงาน ให้ ก ลุ่ ม ละ 1 ชุ ด
จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้
2) ครู ก าหนดให้ นั กเรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม เป็ น เจ้ าของบริ ษัทผลิ ต ปลา
กระป๋ อ ง จากนั้ น ให้ นั ก เรี ย นที่ ร่ ว มกั น เป็ น เจ้ า ของบริ ษั ท นั้ น ระดม
ความคิดถึงนโยบายเกี่ยวกับแรงงาน โดยกาหนดประเด็นขั้นต่าไว้ดังนี้
2.1) เวลาในการทางานต่อวัน และกาหนดวันพัก
2.2) สิทธิในการลา
2.3) ค่าจ้าง (รายวันหรือรายเดือน หากลาจะหักเงินหรือไม่)
2.4) สวัสดิการของพนักงาน
3) ครูเน้นย้าว่านโยบายที่นักเรียนกาหนดนั้นต้องไม่ขัดกับกฎหมาย
ที่ปรากฏในใบความรู้ด้วย
4) ครูสุ่มผู้เรียนนาเสนอนโยบายของกลุ่มตน และให้ผู้เรียนคนอื่น
ๆ ช่วยกันตั้งคาถามว่า นโยบายที่คิดมานั้นขัดกับกฎหมายหรือไม่
3. ครูสรุปกิจกรรมที่ทาไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45
เรื่อง กฎหมายภาษีและแรงงาน
รายวิชา สังคมศึกษา
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้เรียนไปในคาบนี้
โดยใช้แนวคาถามในการสรุปความรู้ดังนี้
12.1 เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกาหนดกฎเกณฑ์ควบคุม
แรงงาน (แนวคาตอบ : เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและเพื่อความ
ปลอดภัยในการทางาน)
12.2 เพราะเหตุใดเราจึงต้องเสียภาษี (แนวคาตอบ : เพราะ
เป็นหน้าที่ในการสละทรัพย์สิน เพื่อนาไปพัฒนาสาธารณะประโยชน์
และการบริหารกิจการบ้านเมือง)
12.3 หากประชาชนไม่ยอมเสียภาษีกันมากขึ้น จะเกิดผล
อย่างไรบ้าง (แนวคาตอบ : ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45
เรื่อง กฎหมายภาษีและแรงงาน
รายวิชา สังคมศึกษา
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ าย - การตอบคาถาม
หลัหกกำรส�
ลั ก กำคัาญรของกฎหมำย
ส า คั ญ ข อ ง - การปฏิบัติกิจกรรมใน
แรงงำนได้
อย่ำงถูกต้อง อ ย่ า ง ชั้นในชั
เรีย้นนเรียน
กฎหมายแรงงานได้
ถูกต้อง
2. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ าย
หลัหลั
กกำรส�
ำคัาคั
ญและประเภท
กการส
ญและประเภท
ของภำษี
ำกรได้
ย่ำงถูกอย่
ต้อางง
ของภอาษี
อ าอกรได้
ถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ
3. จ า ก ก ฎ ห ม า ย ห ม า ย - การตอบคาถาม
แ ร ง ง ่กา�ำนหนดให้
ที่ ก านหักนเรีดยนใ ห้ - การปฏิบัติกิจกรรมใน
แรงงำนที
นั กเรี ย นสามารถออกแบบ
เรีย้นนเรียน
สำมำรถออกแบบข้
อก�ำหนด ชั้นในชั
ข้อำกงงำนตำมกฎหมำย
าหนดการจ้างงานตาม
กำรจ้
กฎหมายแรงงานได้
แรงงำนได้
อย่ำงเหมำะสมอ ย่ า ง
เหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ
4. นั ก เรี ย นสามารถบอก - การตอบคาถาม
ประโยชน์
ป ร ะ โ ขยองกำรใช้
ช น์ ข อ งกกฎหมำย
า ร ใ ช้ - การปฏิบัติกิจกรรมใน
แรงงำนได้
อย่ำงเหมำะสมอ ย่ า ง ชั้นในชั
เรีย้นนเรียน
กฎหมายแรงงานได้
เหมาะสม
5. นั ก เรี ยนส ามาร ถบอ ก
ประโยชน์
ของกำรปฏิ
บัติตำม
ประโยชน์
ข องการปฏิ
บั ติ
กฎหมำยภำษี
อำกรที่มอี ากรที่มี
ตามกฎหมายภาษี
ต่อต่สัองสัคมได้
อย่อำย่งเหมำะสม
งคมได้
างเหมาะสม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถามสาคัญ
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- วิวีดีทิ ัศน์ เรื่อง “บุก
ผับจับแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย
200 ราย”
- Power Point
เรื่อง กฎหมายภาษี
และแรงงาน
- ใบความรู้ เรื่อง
กฎหมายแรงงาน

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

- คาถามสาคัญ
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- วิวีดีทิ ัศน์ เรื่อง “บุก
ผับจับแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย
200 ราย”
- Power Point
เรื่อง กฎหมายภาษี
และแรงงาน
- ใบความรู้ เรื่อง
กฎหมายแรงงาน

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

- คาถามสาคัญ
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- วิวีดีทิ ัศน์ เรื่อง “บุก
ผับจับแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย
200 ราย”
- Power Point
เรื่อง กฎหมายภาษี
และแรงงาน
- ใบความรู้ เรื่อง
กฎหมายแรงงาน

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ เรื่อง กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน หมายถึง ข้อบังคับที่รัฐได้บัญญัติขึ้นเพื่อกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับ
ลู ก จ้ า งเกี่ ย วกั บ การจ้ า งและการท างาน องค์ ก รของฝ่ า ยนายจ้ า งและลู ก จ้ า ง การเจรจาต่ อ รองเกี่ ย วกั บ
สภาพการจ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน ปิดงาน งดจ้างงาน สหภาพแรงงาน ตลอดจน
การกาหนดความคุ้มครองความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้าง การจัดหางาน การสงเคราะห์อาชีพ และ
การส่งเสริมการทางานเพื่อสร้างประสิทธิภาพการทางานให้เพิ่มพูนมากขึ้น
นายจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทางานโดยจ่ายค่าจ้างให้
ลูกจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทางานให้นายจ้าง โดยประสงค์สิ่งตอบแทนเรียกว่าค่าจ้าง
โดยลูกจ้างจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น แต่นายจ้างจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
สัญญาจ้างแรงงาน คือสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างคู่กรณีสองฝ่ายคือ ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ทาให้นายจ้าง
มีอานาจบังคับบัญชาเหนือตัวลูกจ้าง กล่าวคือ นายจ้างมีอานาจในการว่ากล่าวตักเตือนลงโทษ ทางวินัย หัก
ค่าจ้างเมื่อลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือระเบียบข้อบังคับ
1. การปฏิบัติตนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
1.1 ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างให้ถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่ที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
1.2 ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงในการจ้างงานเท่าเทียมกัน เว้นแต่ลักษณะหรือ
สภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้
1.3 ให้นายจ้างประกาศเวลาทางานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกาหนดเวลาเริ่ มต้นและเวลาสิ้นสุด
ของการทางานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทางานของแต่ละประเภทงาน ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
แต่ต้องไม่เกินแปดชั่วโมงต่อวัน เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง โดย
เวลาทางานปกติต้องไม่เกินเจ็ดชั่วโมงต่อวัน
1.4 ห้ ามมิให้นายจ้างให้ ลูกจ้างทางานล่ว งเวลาในวัน ทางาน เว้น แต่ได้รับ ความยิ นยอมจาก
ลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องทาติดต่อกันไป หรืองานฉุกเฉิน นายจ้าง
อาจให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาได้เท่าที่จาเป็น
1.5 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทางานในวันหยุด เว้น แต่ ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงาน
ต้องทาติดต่อกันไป หรืองานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทางานในวันหยุดได้เท่าที่จาเป็น
1.6 ในวันที่มีการทางาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการทางานวันหนึ่งไม่น้อยกว่า
หนึ่งชั่วโมง หลังจากที่ลูกจ้างทางานแล้วไม่เกินห้าชั่วโมงติดต่อกัน
1.7 ให้นายจ้างจัดให้ลู กจ้างมีวัน หยุ ดประจาสัป ดาห์ สัป ดาห์หนึ่ งไม่น้ อยกว่าหนึ่งวัน ต้องมี
ระยะห่างกันไม่เกินหกวัน
1.8 ให้นายจ้างประกาศกาหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า
สิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ
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1.9 ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจาปีได้โดยไม่น้อยกว่า
หกวันทางานต่อปี
1.10 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาหรือทางานในวันหยุดในงานที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
1.11 ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่สามวันทางานขึ้นไป นายจ้างอาจ
ให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือของสถานพยาบาลของราชการ
2. การว่าจ้างแรงงานเด็ก
2.1 ห้ามใช้แรงงานเด็กอายุต่ากว่าสิบห้าปีทางานโดยเด็ดขาด
2.2 ห้ามใช้แรงงานเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปี ในกิจการบางประเภท และทางานระหว่างเวลา
22.00 น. – 06.00 น. ทางานวันหยุดและทางานล่วงเวลา
2.3 ห้ามใช้แรงงานเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีในสถานเต้นรา ราวง หรือรองเง็ง และสถานที่อื่น
ตามที่กาหนดในกฎหมาย
2.4 ให้ ลู ก จ้ า งเด็ ก ที่ อ ายุ ต่ ากว่ า สิ บ แปดปี มี สิ ท ธิ ล าเพื่ อ รั บ การอบรม สั ม มนา ที่ จั ด โดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐ โดยได้รับค่าจ้างแต่ไม่เกินสามสิบวันต่อปี
2.5 การว่าจ้างแรงงานเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปี ต้องแจ้งพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบห้าวัน
นับตั้งแต่วันที่เด็กเข้าทางาน
3. การว่าจ้างแรงงานหญิง
3.1 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงทางานตามที่กาหนดในกฎหมาย เช่น งานเหมืองแร่หรืองาน
ก่อสร้างที่ต้องทาใต้ดิน งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิด เป็นต้น
3.2 ห้ ามนายจ้างให้ลูกจ้ างมีครรภ์ทางานในระหว่างเวลา 22.00 น. – 06.00 น. ทางาน
วันหยุดและทางานล่วงเวลา หรือทางานอย่างหนึ่งอย่างใด
3.3 ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์
3.4 ให้แรงงานหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน
3.5 ห้ามนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงาน ล่วงเกินทางเพศต่อแรงงานหญิง
หรือเด็ก

ขอบเขตเนื้อหา
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2535
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

สาระสาคัญ
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นมีจุดประสงค์เพื่อ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพปกติ เมื่อไม่ให้เกิด
การหาประโยชน์ที่เกิดพอดีจนทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อบุคคลจานวนมาก

ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และประเทศ

ภาพ“การเปรียบเทียบพื้นที่ป่า กรณีสร้างบ้านพักตุลาการ ดอยสุเทพ”
ที่มา ;
9610000035117
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000035117
1) ภาพนี้แสดงอะไรให้นักเรียนรับทราบบ้าง (แนวคาตอบ :
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. นักเรียนร่วมกันชมภาพ “การเปรียบเทียบพื้นที่ป่า กรณีสร้าง
บ้านพักตุลาการ ดอยสุเทพ” จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม
เพื่อนาเข้าสู่บทเรียน โดยใช้แนวคาถาม ดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายวิชา สังคมศึกษา

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ป้ายประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม
“พลเมืองรักษ์ป่า”

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพ“การเปรียบเทียบพื้นที่ป่า
กรณีสร้างบ้านพักตุลาการ ดอยสุเทพ”
2. สื่อ PowerPoint เรื่อง กฎหมาย
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
3. กระดาษบรู๊ฟและอุปกรณ์เครื่องเขียน
4. วิวีดีทิ ัศน์ข่าว เรื่อง “โดรนจับภาพชัด
ปล่อยน้าเสียลงทะเลปากน้าปราณ”

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๕๓
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิ บ ายข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติและสิ
และสิ่งแวดล้
่งแวดล้อมได้
อมได้อย่อำย่งถู
างถูกต้กอต้งอง
ธรรมชำติ
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. จากภาพข่ า วที่ ก าหนดให้ นั ก เรี ย นสามารถ
ออกแบบป้
ำยประชำสั
มพัมนพัธ์นเกีธ์่ยเกีวกั่ยบวกัสิบ่งแวดล้
อม อม
ออกแบบป้
ายประชาสั
สิ่งแวดล้
ได้ได้อย่อำย่งเหมำะสม
างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
3. บอกประโยชน์ ที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกี่เ่ยกีวข้
่ยวข้องกั
องกับชุบมชุชนได้
มชนได้อย่อำย่งเหมำะสม
างเหมาะสม
กฎหมำยที

ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จาก สื่อ PowerPoint เรื่อง
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

2) นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างกับภาพนี้ (แนวคาตอบ : ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น)
3) นักเรียนคิดว่าหากมีการกระทาแบบนี้ในพื้นที่อื่น ๆ อีก จะ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้าง (แนวคาตอบ :
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
2. ครูกล่าวนาเข้าสู่บทเรียน “ต้นไม้ หรือสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ มี
ความสาคัญต่อมนุษย์ทุกคน แต่ในปัจจุบัน มีการบุกรุก เข้าไปตัด
ต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามก็เพราะว่ามา
จากการเล็งเห็นผลประโยชน์เบื้องหน้า ไม่คิดถึงอนาคตว่าการตัด
ต้นไม้หรือบุกรุกป่าล่าสัตว์จะทาให้เกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าใน
การกระทาที่มีผลต่อผู้คนส่วนรวมเช่นนี้ กฎหมายก็เขามามีส่วน
เกี่ยวข้องเหมือนกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้ คือ กฎหมาย
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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2.3 ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนช่วยกันออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกาหนดเงื่อนไขในการทาดังนี้

วิวีดีทิ ัศน์ข่าว เรื่อง “โดรนจับภาพชัด ปล่อยน้าเสียลงทะเลปากน้าปราณ”
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=jGj7sUpsClM
7

2. นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม “พลเมืองรักษ์ป่า” โดยปฏิบัติ
กิจกรรมดังนี้
2.1 ผู้สอนแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 3 – 5
คน จากนั้นผู้สอนแจกกระดาษบรู๊ฟและอุปกรณ์การเขียนให้กลุ่มละ
1 ชุด
2.2 ผู้สอนเปิดวิวีดีทิ ัศน์ข่าว เรื่อง “โดรนจับภาพชัด ปล่อยน้า
เสียลงทะเลปากน้าปราณ” ให้นักเรียนดู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ง อยคาที่รุนแรง
1) ป้ายประชาสัมพันธ์ควรหลีกเลี้ย่ งถ้
2) ควรมีข้อกฎหมายที่เรียนไประบุอย่าง 1 ข้อ
2.4 หลังจากที่นักเรียนทาเสร็จแล้ว ให้นักเรียนนาไปติดไว้บน
พนัง รอบห้องเรียน เมื่อครบทุกกลุ่มแล้วให้ผู้สอนเดินดูทีละกลุ่มและ
ผนั
ให้ผู้เรียนในห้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วย
3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคาถาม คือ “สาหรับ
นักเรียนแล้ว เราจะมีวิธีการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างไรบ้าง”
ขั้นสรุป
กำรอนุรรักักษ์ษ์
1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปกฎหมายเกี่ยวกับการาอนุ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคาถามดังนี้
1.1 กฎหมายบัญญัติให้คนทุกคนต้องรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพราะเหตุใด (แนวคาตอบ : เพราะสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์)
1.2 เมื่อเราทาตามกฎหมายในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมจะ
ทาให้เกิดผลดีอย่างไร (แนวคาตอบ : จะทาให้ชีวิตของเราปกติสุข
หรือคาตอบอื่น ๆ ที่ไปในทิศทางที่เป็นไปได้)
2. ครูสั่งผลงานรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนแต่ละ
คนไปศึกษาข่าวว่าประเทศไทยนั้นมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายใน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายวิชา สังคมศึกษา
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ประเด็นใดบ้าง จากนั้นให้นักเรียนเลือกมา 1 ประเด็น และให้แต่ง
กลอน 8 ในการพูดถึงสภาพปัญหานั้นและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ไม่น้อยกว่า 5 บท ลงในกระดาษ A4 และตกแต่งให้สวยงาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อ ธิ บ า ย ข้ อ ก ฎ ห ม า ย ที่
กั บ กราักรษ์อธรรมชำติ
นุ รั ก ษ์
เกีเ่ยกีวกั่ ยบวกำรอนุ
และสิ
ง่ แวดล้อแมได้
ำงถูกต้ออมง
ธรรมชาติ
ละสิอ่ งย่แวดล้
ได้อย่างถูกต้อง

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- การปฏิบัติ
ในชั้นเรียน
กิจกรรมในชั
เรียน

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. จากภาพข่า วที่กาหนดให้
นักนัเรีกยเรีนสำมำรถออกแบบ
ย นสามารถออกแบบ
ป้ำป้ยประชำสั
มพัมนพัธ์นเกีธ์เ่ยกีวกั
บบ
ายประชาสั
่ยวกั
สิ่งสิแวดล้
่ ง แ วอมได้
ด ล้ อย่มำงเหมำะสม
ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

- คาถามสาคัญ
- กิจกรรม “พลเมืองรักษ์
ป่า”
- ภาพ“การเปรียบเทียบ
พื้นที่ป่า กรณีสร้างบ้านพัก
ตุลาการ ดอยสุเทพ”
- สื่อ PowerPoint เรื่อง
กฎหมายเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
- วิวีดีทิ ัศน์ข่าว เรื่อง “โดรน
จับภาพชัด ปล่อยน้าเสีย
ลงทะเลปากน้าปราณ”

- การตอบคาถาม
- การปฏิบัติ
ในชั้น เรียน
กิจกรรมในชั
เรียน

ด้านคุณลักษณะ
3. บอกประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
ได้อย่างเหมาะสม

- คาถามสาคัญ
- กิจกรรม “พลเมืองรักษ์
ป่า”
- วิวีดีทิ ัศน์ข่าว เรื่อง “โดรน
จับภาพชัด ปล่อยน้าเสีย
ลงทะเลปากน้าปราณ”

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

- การตอบคาถาม
- การปฏิบัติ
ในชั้นเรียน
กิจกรรมในชั
เรียน

- คาถามสาคัญ
- กิจกรรม “พลเมืองรักษ์
ป่า”
- ภาพ“การเปรียบเทียบ
พื้นที่ป่า กรณีสร้างบ้านพัก
ตุลาการ ดอยสุเทพ”
- สื่อ PowerPoint เรื่อง
กฎหมายเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
- วิวีดีทิ ัศน์ข่าว เรื่อง “โดรน
จับภาพชัด ปล่อยน้าเสีย
ลงทะเลปากน้าปราณ”

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูเปิดวิวีดีทิ ัศน์ข่าว เรื่อง “จับกุมเรือประมงเวียดนาม รุกล้าน่านน้า” เพื่อนานักเรียนเข้าสู่
บทเรียน จากนั้นใช้แนวคาถามในการนาเข้าสู่บทเรียนดังนี้

สาระสาคัญ
เนื่องด้วยประเทศแต่ละประเทศนั้น
ไม่ได้ดารงความรัฐอยู่ประเทศเดียวแต่
อยู่ร่วมกันในโลก การที่มีกฎเกณฑ์หรือ
กฎหมายที่ประเทศต่าง ๆ ยอมรับและใช้
ร่วมกันก็จะทาให้ประเทศเหล่านั้น
สามารถดารงอยู่ได้อย่างปกติสุข
ขอบเขตเนื้อหา
- กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
- กฎหมายเกี่ยวกับอาณาเขตทางทะเล
วิวีดีทิ ัศน์ข่าว เรื่อง “จับกุมเรือประมงเวียดนาม รุกล้าน่านน้า”
จุดประสงค์การเรียนรู้
ทีม่ า : https://www.youtube.com/watch?v=HQbeIlBemeE
ด้านความรู้
1) นักเรียนคิดว่าเรือประมงเวียดนามนั้นทาผิดอะไร (แนวคาตอบ : ลุกล้าน่านน้าไทย)
1. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
2) เขตแดนทางทะเลของแต่ละประเทศใครเป็นคนกาหนด (แนวคาตอบ : นักเรียนแสดง
หลัหลั
กกำรส�
ำคัญ
ญญำสำกล
กการส
าคัของปฏิ
ญของปฏิ
ญญาสากลว่า
ความคิดเห็น)
ว่ำด้ด้ววยสิ
ยสิททธิธิมมนุนุษษยชนได้
ยชนได้ออย่ย่าำงถู
งถูกกต้ต้อองง

ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47
เรื่อง กฎหมายระหว่างประเทศ
รายวิชา สังคมศึกษา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วิวีดีทิ ัศน์ข่าว เรื่อง “จับกุม
เรือประมงเวียดนาม รุกล้าน่านน้า”
2. Power Point เรื่อง “กฎหมาย
ระหว่างประเทศ”
3. วิวีดีทิ ัศน์ เรื่อง “วาดภาพเพื่อ
นาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน
สิทธิมนุษยชน”
4. กระดาษบรู๊ฟและอุปกรณ์เครื่อง
เขียน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การวาดภาพเพื่อนาเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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2. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
หลัหลั
กกำรส�
ำคัาคั
ญของกฎหมำยทำงทะเล
กการส
ญของกฎหมายทางทะเล
ได้ได้
อย่อำย่งถูางถู
กต้กอต้งอง
ด้านทักษะและกระบวนการ
3. จากภาพข่ า วที่ ก าหนดให้ นั ก เรี ย น
สามารถวาดภาพเพื่ อ น าเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
ได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
4. นักเรีย นสามารถบอกประโยชน์ของ
การที่ รั ฐ ต่ า ง ๆ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาในประเด็นกฎหมายทางทะเล และกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน จากสื่อ Power Point เรื่อง “กฎหมายระหว่างประเทศ”
2. ครูให้นักเรียนชมวิวีดีทิ ัศน์ เรื่อง “วาดภาพเพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิ
มนุษยชน” ความยาวประมาณ 6 นาที โดยเน้นย้าให้นักเรียนจดบันทึกใจความสาคัญ

3) ถ้าให้แต่ละประเทศกาหนดเอง จะเกิดปัญหาหรือไม่(แนวคาตอบ : นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น)
2. ครูนาเข้าสู่บทเรียน โดยกล่าวว่า “ถ้าหากเราให้แต่ละประเทศกาหนดเขตแดนเอง ก็จะ
เกิดปัญหาตามมา ดังนั้นจึงต้องมีองค์การในระดับนานาชาติที่กาหนดและประเทศต่าง ๆ ก็
ปฏิบัติตาม จึงจะทาให้เกิดความเรียบร้อย จึงเกิดเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ”

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47
เรื่อง กฎหมายระหว่างประเทศ
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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วิวีดีทิ ัศน์ เรื่อง “วาดภาพเพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน”
953
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=85wZB953WWE
85
3. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4 – 5 คน จากนั้นแจกกระดาษบรู๊ฟ
และอุปกรณ์เครื่องเขียนให้นักเรียน
4. ครูให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มวาดภาพที่เป็นการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาจาก
วิดีทัศน์ที่ได้ดูไป เมื่อเสร็จให้นาไปติดไว้ที่พนังของห้อง และให้คัดเลือกผู้นาเสนอจานวน 1
คน ไปยืนประจาอยุ่ที่บริเวณผลงานของกลุ่มตนเอง
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานของกลุ่มของตนเอง เมื่อเสร็จแล้วครูต้องพยายามจัด
กลุ่มของวิธีในการแก้ไขปัญหาออกเป็นกลุ่ม ๆ และสรุปให้นักเรียนฟัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47
เรื่อง กฎหมายระหว่างประเทศ
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๖๒
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้ที่ได้เรียนไปในคาบนี้ โดยใช้แนวคาถามในการสรุป
การเรียนรู้ ดังนี้
1) นักเรียนคิดว่ากฎหมายระหว่างประเทศมีความสาคัญหรือไม่ อย่างไร (แนวคาตอบ :
นักเรียนแสดงความคิดเห็น)
2) นักเรียนคิดว่าหากมีประเทศในภูมิภาคอาเซียนสัก 2 – 3 ประเทศไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ จะส่งผลกระทบถึงประเทศไทยหรือไม่ (แนวคาตอบ : นักเรียน
แสดงความคิดเห็น)
3) นักเรียนคิดว่าการที่ประเทศต่าง ๆ พร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ
จะเกิดผลดีอะไรบ้าง (แนวคาตอบ : นักเรียนแสดงความคิดเห็น)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47
เรื่อง กฎหมายระหว่างประเทศ
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๖๓

346
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ าย
่ยวกับบหลั
หลักกกำรส�
การสำาคัคั ญ ของ
เกีเกี่ ย วกั
ปฏิปฏิญญญำสำกลว่
ญาสากลว่ำาด้ด้ว ยสิ ท ธิ
มนุมนุษษยชนได้
ำ งถู
ยชนได้ออย่ย่างถู
กต้กอต้ง อ ง
2. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ าย
่ยวกับบหลั
หลักกกำรส�
การสำาคั
เกีเกี่ ย วกั
คัญญของ
กฎหมายทางทะเลได้ออย่ย่ำาง
กฎหมำยทำงทะเลได้
ถูกถูต้กอต้อง ง

ด้านทักษะ/กระบวนการ
3. จากภาพข่า วที่กาหนดให้
นักเรียนสามารถวาดภาพเพื่อ
น าเสนอแนวทางการแก้ ไ ข
ปั ญ หาด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้
อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
4. นั ก เรี ยนส ามาร ถบอ ก
ประโยชน์ของการที่รัฐต่าง ๆ
ปฏิบั ติตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศได้อย่างเหมาะสม

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การตอบคาถาม
- การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
เรียน

- คาถามสาคัญ
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- วิวีดีทิ ัศน์ข่าว เรื่อง
“จับกุมเรือประมง
เวียดนาม รุกล้าน่านน้า”
- Power Point เรื่อง
“กฎหมายระหว่าง
ประเทศ”
- วิวีดีทิ ัศน์ เรื่อง “วาดภาพ
เพื่อนาเสนอแนวทางการ
กำรไขแก้
ปัญหำด้
แก้
ไขปัญหาด้
านสิำทนสิ
ธิ ทธิ
มนุษยชน”
ยชน

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

- การตอบคาถาม
- การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
เรียน

- คาถามสาคัญ
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- วิวีดีทิ ัศน์ เรื่อง “วาดภาพ
เพื่อนาเสนอแนวทางการ
กำรไขแก้
ปัญหำด้
แก้ไขปัญหาด้
านสิำทนสิ
ธิ ทธิ
มนุษยชน
ยชน”

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ

- การตอบคาถาม
- การปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน
เรียน

- คาถามสาคัญ
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- วิวีดีทิ ัศน์ข่าว เรื่อง
“จับกุมเรือประมง
เวียดนาม รุกล้าน่านน้า”
- Power Point เรื่อง
“กฎหมายระหว่าง
ประเทศ”
- วีวิดิีทัศน์ เรื่อง “วาดภาพ
เพื่อนาเสนอแนวทางการ
กำรไขแก้
ปัญหำด้
แก้ไขปัญหาด้
านสิำทนสิ
ธิ ทธิ
มนุ
มนุษษยชน
ยชน”

- คาตอบมีความ
สมเหตุสมผลและมี
ความเป็นไปได้
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็น
ที่พึงพอใจ
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ชื่ อ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ เหตุ ก ารณ์ แ ละการเปลี
หน่่ ยวนแปลงการส
ยการเรียนรู้ทาคั
ี่ 7 ญ ของระบอบการปกครองของไทย
รหั
วิชวายการเรี
ส 22101
ชาแ ละการเปลี
สังคมศึกษา่ ย นแปลงการส
กลุ่มสาระการเรี
้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่ อสหน่
ย นรู้ เหตุรายวิ
ก ารณ์
าคัยญนรูของระบอบการปกครองของไทย
ชัรหั้นสมัวิธชยมศึ
ที่ 2 ภาคเรี
ปีก่มารศึ
กษา 2562
เวลา 7 ฒชันธรรม
่วโมง
า กสษาปี
22101
รายวิชยานทีสั่ ง1คมศึกษา กลุ
สาระการเรี
ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวั
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เวลา 7 ชั่วโมง
1.
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สาระที
่2
หน้ยานรู
ที่พ้/ตัลเมื
1. มาตรฐานการเรี
วชีอ้วงัดวัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานการเรี
ยหน้
นรู้าส2.2
าใจระบบการเมื
งการปกครองในสั
สาระที่ 2
ที่พลเมือง วัฒเข้นธรรม
และการดอาเนิ
นชีวิตในสังคม งคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและ
มาตรฐานการเรียนรู้ ส.๒.๒
องกำรปกครองในสั
งคมปัจงปคมปั
จุไตยอั
บันจยึจุนดบมีมัันพ่ยระมหากษั
ธเข้ารงไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิ
ริย์ทำรงไว้
รง ซึ่ง
ส2.2 เข้ำใจระบบกำรเมื
าใจระบบการเมื
องการปกครองในสั
ยึศรั
ดมัท่นธำศรัและธ�
ทตธาและ
กำรปกครองระบอบประชำธิ
ข
เป็
นประมุ
ขปไตยอันมีพระมหำกษัคริย์ทปรงเป็
ธารงไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิ
ไตยอันนประมุ
มีพระมหากษั
ตริย์ทรง
ตัวชี้วัด
เป็นประมุข
ตัวชี้วัด ม.2/1 วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
2 .สาระสม.2/1
าคัญ/ความคิ
ดรวบยอด
วิเคราะห์
ข้อมูล ข่าวสาร ทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
ลักเหตุดผรวบยอด
ลในการพิจารณาข้อมูลต่ างๆ อย่างรอบคอบ จะนาไปสู่ความเข้าใจในข้อมูลนั้นได้เป็น
2 .สาระสการใช้
าคัญห/ความคิ
อย่างดี ส่การใช้
งผลให้หบลัุคกคลสามารถตั
ดสินจใจและใช้
ต่อตนเองและผู
ื่นได้ าใจในข้อมูลนั้นได้เป็น
เหตุผลในการพิ
ารณาข้อขมู้อลมูต่ลให้
างๆเกิดอย่ประโยชน์
างรอบคอบ
จะนาไปสู่ค้อวามเข้
3.
้
อย่าสาระการเรี
งดี ส่งผลให้ยบนรูุคคลสามารถตั
ดสินใจและใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้
ความรูย้ นรู้
3. สาระการเรี
1.
หลัก้ การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
ความรู
2.
รูปการปกครองสมั
ยรัชกาลที่ 5
1. การปฏิ
หลักการเลื
อกรับข้อมูลข่าวสาร
3.
2475่ 5
2. การเปลี
การปฏิร่ยูปนแปลงการปกครอง
การปกครองสมัยรัชกาลที
4.
การณ์
14 ตุลาคม 25162475
3. เหตุ
การเปลี
่ยนแปลงการปกครอง
5.
4. เหตุการณ์ 614ตุลตุาคม
ลาคม2519
2516
6.
5. เหตุการณ์พ6ฤษภาทมิ
ตุลาคม ฬ2519
7.
ประหาร ฬ19 กันยา 2549
6. เหตุการณ์รพัฐฤษภาทมิ
8.
ประหาร
255719 กันยา 2549
7. การรั
เหตุกฐารณ์
รัฐประหาร
ทั8.กษะ/กระบวนการ
การรัฐประหาร 2557
1.
เคราะห์ข้อเท็จจริง
ทักการวิ
ษะ/กระบวนการ
2.
1. การวิเคราะห์สขาเหตุ
้อเท็จแจริละผลที
ง ่เกิดจากการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
๓.
3.
ัจจัยและผลของการเปลี
่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ.2475
2. การวิเคราะห์ปสาเหตุ
และผลที่เกิดจากการปฏิ
รูปการปกครองสมั
ยรัชกาลที่ 5
๔.
4.
การวิเคราะห์สปาเหตุ
ของเหตุการณ์ 14 ่ยตุนแปลงการปกครอง
ลา และ 6 ตุลา พ.ศ.2475
3.
ัจจัยและผลของการเปลี
เจตคติ
๑. การวิ
การอภิ
ปรายคุสถานการณ์
ณ
ค่าของการเลื
อกรั่กบ14
ข้อมูตุดลลเหตุ
ข่าาและ
วสาร
๕.
การณ์
ฬ
5.
เคราะห์
ที่นกาไปสู
ารเกิ
4.
าเหตุ
ของเหตุ
ารณ์
6 พตุฤษภาทมิ
ลา
๒. การวิ
การอภิ
ปรายความสำ
ของการปกครองไทยในปั
จจุพบฤษภาทมิ
ันที่เฬกิดจากการปฏิ
รูปการบริหารราชการสมัย
๖.
ผสลที
่เกิด�คัขึญ้นหลั
จากเกิ่การเกิ
ดเหตุดกเหตุ
ารณ์กพารณ์
ฤษภาทมิ
6.
เคราะห์
5.
ถานการณ์
ที่นงาไปสู
ฬ
รัชกาลที๗.
่ ๕ การวิเคราะห์สผถานการณ์
7.
ที่นงาไปสู
รัฐประหาร
6.
ลที่เกิดขึ้นหลั
จากเกิ่การเกิ
ดเหตุดกเหตุ
ารณ์การณ์
พฤษภาทมิ
ฬ 2549
๓.
การแสดงความคิ
ด
เห็
น
เกี
ย
่
วกั
บ
ความสำ
�
คั
ญ
ของการเปลี
ย
่
นแปลงการปกครอง
8.
่เกิดขึ้นหลั
จากเกิ่การเกิ
ดเหตุดกเหตุ
ารณ์กรารณ์
ัฐประหาร
2549
๘.
7. การวิเคราะห์ผสลที
ถานการณ์
ที่นงาไปสู
รัฐประหาร
2549 พ.ศ. ๒๔๗๕ ทีส่ ง่ ผลต่อ
การปกครองของไทยในปั
จุบ่เันกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร 2549
8. การวิเคราะห์ผจลที
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๔. สมรรถนะสำ
�คัเญคราะห์
ของผูส้เรีถานการณ์
ยน
9. การวิ
ที่นาไปสู่การเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร 2557
๑.10.ความสามารถในการคิ
การเปรียบเทียบผลดีดและผลกระทบของการรัฐประหาร 2557
๒.เจตคติ
ความสามารถในการสื่อสาร
เจตคติ
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
1. การอภิปรายคุณค่าของการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
2. การอภิปรายความสาคัญของการปกครองไทยในปัจจุบันที่เกิดจากการปฏิรูปการบริหารราชการสมัย
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รัชกาลที่ 5
๑. มีวินัย
ดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ที่
๒.3. ใฝ่การแสดงความคิ
เรียนรู้
ส่งผลต่อ๓.
การปกครองของไทยในปั
มุ่งมั่นในการทำ�งาน จจุบัน
4. การอภิ
ปรายข้อคิดที่ได้จากเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และ 6 ตุลา 2519
๖. การประเมิ
นผลรวบยอด
การอภิอปภาระงาน
รายความสาคัญของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬที่ส่งผลต่อการปกครองไทยในปัจจุบัน
ชิ5.้นงานหรื
การแสดงความคิ
นเกี์ส่ยำ�วกั
เหตุการณ์อพงการปกครองของไทย
ฤษภาทมิฬกับการเมืองการปกครองไทย
-6.แผนผั
งเส้นเวลาเหตุดกเห็ารณฺ
คัญบทางการเมื
๒๔๗๕ - ปัจจุบัน (Timeline)
7. การอภิปรายความสาคัญของเหตุการณ์รัฐประหาร 2549 ที่ส่งผลต่อการปกครองไทยในปัจจุบัน
8. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์รัฐประหาร 2557 ที่ส่งผลต่อการปกครองไทยในปัจจุบัน
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการคิด
2. ความสามารถในการสื่อสาร
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
- แผนผังเส้นเวลาเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองการปกครองไทย 2475 – ปัจจุบัน (Timeline)
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เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
ความสมบูรณ์ของ
เนื้อหา

๒. ความน่าสนใจ
และความเป็น
ระเบียบ

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
สามารถปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่
ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่
ประเด็นที่กาหนดให้ กาหนดให้ต่อไปนี้ ผิดไป กาหนดให้ต่อไปนี้ ผิดไป
ต่อไปนีไ้ ด้ถูกต้อง
หรือขาดไป 1 ประเด็น หรือขาดไป 2 ประเด็น
ครบถ้วน
- สามารถเรียงลาดับ
- สามารถเรียงลาดับเวลา
๑.- สามารถเรียงลาดับ เวลาเหตุการณ์สาคัญ เหตุการณ์สาคัญทาง
เวลาเหตุการณ์สาคัญ ทางการเมืองได้
การเมืองได้
ทางการเมืองได้
- ระบุรายละเอียดของ - ระบุรายละเอียดของ
๒.- ระบุรายละเอียดของ เหตุการณ์สาคัญทาง
เหตุการณ์สาคัญทาง
เหตุการณ์สาคัญทาง การเมืองได้
การเมืองได้
การเมืองได้
- ระบุสาเหตุที่เกิดขึ้น
- ระบุสาเหตุที่เกิดขึ้นของ
๓.- ระบุสาเหตุที่เกิดขึ้น ของเหตุการณ์สาคัญทาง เหตุการณ์สาคัญทาง
ของเหตุการณ์สาคัญ การเมืองได้
การเมืองได้
ทางการเมืองได้
- ระบุผลที่เกิดขึ้นของ
- ระบุผลที่เกิดขึ้นของ
เหตุการณ์สาคัญทาง
๔.- ระบุผลที่เกิดขึ้นของ เหตุการณ์สาคัญทาง
เหตุการณ์สาคัญทาง การเมืองได้
การเมืองได้
การเมืองได้
ผลงานทีน่ ักเรียนสร้าง ผลงานทีน่ ักเรียนผลิต
ผลงานทีน่ ักเรียนผลิต
ขึ้นมานัน้ มี
ขึ้นมานัน้ ขาด
ขึ้นมานัน้ ขาด
องค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบใด
องค์ประกอบสาคัญ ๑-๒
๑. การจัดวาง
องค์ประกอบหนึ่ง
องค์ประกอบ
รูปแบบมีความ
สวยงาม เป็นระเบียบ
ง่ายต่อการอ่าน
๒. มีการแบ่งส่วน
ของเนื้อหาต่าง ๆ ง่าย
ต่อการค้นหาและการ
อ่าน
๓. การส่งงานไม่เกิน
กว่ากาหนดที่กาหนดไว้
ไว้

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน
คะแนน4๗ - ๘ หมายถึง
คะแนน
คะแนน3๕ - ๖ หมายถึง
คะแนน 2
คะแนน ๔ หมายถึง
คะแนน 1
หมายถึง
คะแนน
ต�
ำ
่
กว่
ำ
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่๔ระดับ

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้

ดีหมำยถึ
มาก ง ดีมำก
ดีหมำยถึง ดี
พอใช้
หมำยถึง พอใช้
ปรับปรุง

หมำยถึง ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่
กาหนดให้ต่อไปนี้ ผิดไปหรือ
ขาดไป 3 ประเด็น
- สามารถเรียงลาดับเวลา
เหตุการณ์สาคัญทาง
การเมืองได้
- ระบุรายละเอียดของ
เหตุการณ์สาคัญทาง
การเมืองได้
- ระบุสาเหตุที่เกิดขึ้นของ
เหตุการณ์สาคัญทาง
การเมืองได้
- ระบุผลที่เกิดขึ้นของ
เหตุการณ์สาคัญทาง
การเมืองได้
ผลงานทีน่ ักเรียนผลิตขึน้ มา
นั้น ขาดองค์ประกอบ
มากกว่า ๒ องค์ประกอบ
และภาพรวมของผลงานต่า
กว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น

ขอบเขตเนื้อหา
1. หลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
1.1 ทักษะสาคัญในการเลือกรับข้อมูล
ข่าวสาร
1.2 ความสาคัญของการเลือกรับข้อมูล
ข่าวสาร
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถระบุและอธิบายหลักการใน
การเลือกรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง

การพิจารณาข้อมูลข่าวสารจาเป็นต้องใช้ทักษะที่
สาคัญหลายประการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้รับสารสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

สาระสาคัญ

ส 2.2 ม.2/1 วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทาง
การเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัย
ปัจจุบัน

ตัวชี้วัด

1456135
ที่มารูปภาพ : https://www.thairath.co.th/content/1456135
1.1 ภาพดังกล่ าวเป็ น ข่าวที่สื่ อถึงอะไร (คำทำนำยเหตุกำรณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในปี 2562)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาเสนอภาพข่าวสารทางสื่อออนไลน์และอินเตอร์เน็ตให้นักเรียน
ชม พร้อมกับตั้งคาถามดังต่อไปนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48 เรื่อง หลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสาคัญของการเมืองการปกครองไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจาก
กรณีศึกษาในกิจกรรม “ข่าวใส่ไข่”

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. กรณีศึกษา เรื่อง “กรมอุตุฯ
ประกาศเตือน 7-11 ธันวาคมนี้
อุณหภูมิลดฮวบ”

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๖๙
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48 เรื่อง หลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
ดการเรี่ยนแปลงส
นรู้ที่ 48าคัญเรืของการเมื
่อง หลักการเลื
อกรับข้อมูลข่าวสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุกแผนการจั
ารณ์และการเปลี
องการปกครองไทย
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรูี่ 7้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัเรืฒ่อนธรรม
ง เหตุการณ์และการเปลี
าคัญของการเมืองการปกครองไทย
กลุ
รายวิชา่ยนแปลงส
สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
1.2 หากนักเรียนพบเจอข่าวในลักษณะดังกล่าว นักเรียนจะมีวิธีการ
ยนพบเจอข่าวในลักษณะดังกล่าว นักเรียนจะมีวิธีการ
ด้านทักษะและกระบวนการ
ปฏิบัติอย่1.2
างไรหากนั
(นักเรีกยเรีนตอบตำมควำมเหมำะสม)
ด้2.านทั
กษะและกระบวนการ
างไรนั(นักกเรีเรียยนคิ
นตอบตำมควำมเหมำะสม)
จากกรณี
ตั ว อย่ า งที่ ก าหนดให้ นั ก เรี ย น ปฏิบัติอย่1.3
ด ว่า ข่ า วดั ง กล่ า วมี ค วามน่ าเชื่ อ ถือ หรื อไม่ อย่ า งไร
2. จากกรณี
อย่จาจริ
งทีง่ กได้าหนดให้
เรี ย น (นักเรียนตอบตำมควำมเหมำะสม)
1.3 นั ก เรี ย นคิ ด ว่า ข่ า วดั ง กล่ า วมี ค วามน่ าเชื่ อ ถือ หรื อไม่ อย่ า งไร
สามารถวิ
เ คราะห์ ขต้ อั วเท็
อ ย่ า งถู ก ต้นัอกงและ
สามารถวิ
ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร (จากข่าว
สมเหตุ
สมผลเ คราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ ง ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ (นักเรี2.ยนตอบตำมควำมเหมำะสม)
สมเหตุสมผล
มโยงเข้นาสูว่่าบทเรี
อกรับข้อมูลข่าาวสาร
าว
ดังกล่2.
าวนัครูกเเรีชืย่อนจะเห็
ปัจจุยนบันเรืข้่องมูลการเลื
ข่าวสารสามารถเข้
ถึงผู้ร(จากข่
ับสารได้
ดังกล่
าวนักเรียนจะเห็
า ปัจจุบคันวามน่
ข้อมูลาข่เชืาวสารสามารถเข้
าถึงผู้ราับงกั
สารได้
อย่
า งสะดวกมากขึ
้ น ซึน่งว่อาจจะมี
่อ ถือ ที่ม ากน้อ ยแตกต่
นไป
ด้านคุณลักษณะ
ด้านคุ
กษณะ
ซึ่ง อาจจะมี
ความน่ าเชื่ออถืกรั
อ ทีบ่มข้ากน้
ดัอย่งนัา้นงสะดวกมากขึ
ผู้รับสารจาเป็น้ จะต้
องมีหลักการในการเลื
อมูลอข่ายแตกต่
วสาร เพืา งกั
่อไม่นใไปห้
3.
นักณ
เรียลันสามารถอภิ
ปรายคุณค่าของการ
นสามารถอภิ
าของการ
ดังรนัับ้นข้ผูอ้รมูับลสารจ
นจะต้ซึ่งอนังมีกหเรีลัยกนจะได้
การในการเลื
อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ให้
ได้
ที่ผิดาเป็
พลาด
เลือกรับ3.ข้อนัมูกลเรีข่ยาวสารอย่
างถูกปวิรายคุ
ธีได้อย่ณาค่งเหมาะสม
เรียนรูอ้ถกรั
ึงทับกข้ษะและแนวทางในการ
เลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกวิธีได้อย่างเหมาะสม
ได้อรกรั
ับข้บอข้มูอลมูทีล่ผข่ิดาวสารอย่
พลาด ซึา่งงถูนักวิเรีธยี) นจะได้เรียนรู้ถึงทักษะและแนวทางในการ
เลื
เลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกวิธี)
ขั้นสอน
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน เพื่อทากิจกรรม
๑. ไนัข่ก”เรีโดยครู
ยนแบ่งกกลุ
่มออกเป็แนต่ ล4ะกลุ
กลุ่ ม ศึกลุ
่มละเท่
ากิจกรรม
“ข่ า วใส่
าหนดให้
กษาข่
าว าหัๆวกัข้นอ เพื่อท“กรมอุ
ตุ ฯ
ตุฯ ตุ ฯ
“ข่ า วใส่ ไ ข่อ”นโดยครู
ะกลุ
ศึ กษาข่ าว หั ว ข้อ “กรมอุ
“กรมอุ
ประกาศเตื
7-11 กธัาหนดให้
นวาคมนี้ แอุต่ณลหภู
มิล่ มดฮวบ”
ประกาศเตื
7-11 ธัแนต่วาคมนี
หภูนมศึิลกดฮวบ”
2. ครูอกนาหนดให้
ละกลุ่ม้ ร่อุวณมกั
ษากรณีศึกษาที่กาหนดให้ จากนั้น
กาหนดให้
ต่ลงะกลุ
่มร่วมกันนดัศึงกนีษากรณี
ศึกษาที่กาหนดให้ จากนั้น
ร่วมกัน2.วิเครู
คราะห์
ข้อเท็จแจริ
ตามประเด็
้
ร่วมกันวิเ2.1
คราะห์
ข้อเท็จศจริึกงษาที
ตามประเด็
นดังเป็นี้ นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (ข่าวประกาศ
จากกรณี
่กาหนดให้
าหนดให้
เป็นเรืา่องรวดเร็
งเกี่ยวกัวบ) อะไร (ข่าวประกาศ
จากกรมอุ2.1
ตุนิยจากกรณี
มวิทยา เรืศ่อึกงษาที
อุณ่กหภู
มิจะลดลงอย่
จากกรมอุ2.2
ตุนิยจากกรณี
มวิทยา เรื
ง อุณ่กหภู
มิจะลดลงอย่
งรวดเร็
ศึก่อษาที
าหนดให้
นักเรียานคิ
ดว่าเนืว)้อหาของข่าวมีความ
จากกรณี
นักเรียนคิดว่าเนื้อหาของข่าวมีความ
เป็นไปได้2.2
หรือไม่
อย่างไรศึก(นัษาที
กเรี่กยาหนดให้
นตอบตามความเหมาะสม)
เป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเหมาะสม)
เวลา 1 ชั่วโมง
1 ชัก่วษาปี
โมง ที่ 2
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๗๐
๓๗๐
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ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายคุณค่าของการเลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างถูก
วิธี โดยครูใช้แนวคาถามดังนี้ “นักเรียนคิดว่าการที่นักเรียนมีทักษะในการรับ
ข้อมูลข่าวสารที่ดี และเลือกรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกวิธีนั้น จะส่งให้อย่างไร

2.3 นักเรียนคิดว่า ข่าวที่นามาให้นักเรียนศึกษานั้น มีความน่าเชื่อถือ
หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเหมาะสม)
2.4 นั ก เรี ย นจะน าข่ าวดั งกล่ า วไปเผยแพร่ใ ห้ กับ ผู้ อื่ นได้ รั บรู้ ด้ ว ย
หรือไม่ อย่างไร (ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็น)
3 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวเพื่อตอบคาถามและอธิบายที่หน้าชั้น
เรียนตามประเด็นที่กาหนดให้
4. ครูสรุปประเด็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและความน่าเชื่อถือของกรณีศึกษา
ตามคาตอบที่นักเรียนตอบหน้าชั้นเรียน
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับหลักการในการ
เลือกรับข้อมูลข่าวสาร โดยผู้สอนใช้แนวคาถามดังนี้ “จากกิจกรรมข่าวใส่ไข่ที่
นั ก เรี ย นได้ ท าไปนั้ น นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม มี วิ ธี ก ารหรื อ ใช้ ทั ก ษะใดบ้ า งใน
การศึกษาถึงความน่าเชื่อถือและการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร”
6. นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ส่ ง ตั ว แทนออกมาเขี ย นค าตอบพร้ อ มอธิ บ าย
หลักการในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารหน้าชั้นเรียน
7. ครูสรุปและอธิบายหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48 เรื่อง หลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสาคัญของการเมืองการปกครองไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๗๑
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กับนักเรียนบ้าง” (ช่วยให้เรามีวิจารณญาณในการเชื่อถือสื่อต่างๆ มากขึ้น และ
สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อที่มีความน่าเชื่อถือในทางที่สร้างสรรค์ได้)
2. นักเรียนสามารถสรุปความรู้จากการเรียนเรื่องหลักการเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างไรบ้าง (การพิจารณาข้อมูลข่าวสารจาเป็นต้องใช้ทักษะที่สาคัญ
หลายประการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับสารสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48 เรื่อง หลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสาคัญของการเมืองการปกครองไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๗๒
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การวัดและประ
สิ่งที่ต้อง
ด้านความ
1. นักเรีย
อธิบายหล
รับข้อมูลข
ถูกต้อง

ด้านทักษ
2. นักเรีย
ข้อเท็จจริง
และสมเหต
ด้านคุณลัก
3. นักเรียน
คุณค่าของ
ข่าวสารอย
เหมาะสม

356
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
๑.
บำยหลักกำร
1. ระบุ
นักเรีและอธิ
ยนสามารถระบุ
และ - การตอบคาถาม - คาถามสาคัญ
- กิจกรรม “ข่าวใส่ไข่”
อธิบายหลัอกรั
กการในการเลื
อก
ในกำรเลื
บข้อมูลข่ำวสำร
รับอข้ย่อำมูงถูลข่กาต้วสารได้
ได้
อง อย่าง
ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ - การตอบคาถาม - คาถามสาคัญ
๒.2. วินัเกครำะห์
ข้อเท็จจริเงคราะห์
ได้
- กิจกรรม “ข่าวใส่ไข่”
เรียนสามารถวิ
อย่
งและสมเหตุ
ข้อำเท็งถูจกจริต้งอได้
อย่างถูกต้อสงมผล
และสมเหตุสมผล
ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรียนสามารถอภิปราย - การตอบคาถาม - คาถามสาคัญ
คุณค่าของการเลือกรับข้อมูล - การอภิปราย
ข่าวสารอย่างถูกวิธีได้อย่าง
เหมาะสม

เกณฑ์
- ความถูกต้องของคาตอบและความ
เป็นไปได้ มากกว่าร้อยละ ๘๐

- ความถูกต้องของคาตอบและความ
เป็นไปได้ มากกว่าร้อยละ ๘๐

- ความถูกต้องของคาตอบและความ
เป็นไปได้ มากกว่าร้อยละ ๘๐

357
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ครู
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

375
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กรณีตัวอย่าง
- ๑๑ ธันวาคมนี้ อุณหภูมิลดฮวบ
เรื่อง กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ๗7-11

ประเทศไทยตอนบนมี ห มอกในตอนเช้ า กั บ มี ห มอกหนาในบางพื้ น ที่ ส าหรั บ ภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากการ
สัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย สาหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง
อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกาลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมถึง
ประเทศจีนตอนกลางแล้ว คาดว่ าในช่วงวันที่ ๗7-10
- ๑๐ ธ.ค. 61 จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทาให้บริเวณ
-๓
ดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลงกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง ๑1-3
องศาเซลเซียสในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง ๑1-2
- ๒ องศาเซลเซียส สาหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะ
มีกาลังแรงขึ้น ทาให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

- ๒ องศาเซลเซียส
ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง ๑1-2
สาหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกาลังแรงขึ้น ทาให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง
ลักษณะสาคัญทางอุตุนิยมวิทยา ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทาให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝน
ตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ ทาให้ บริเวณดังกล่าวมีหมอก
ในตอนเช้ า และมี ห มอกหนาบางพื้ น ที่ แต่ ยั ง คงมี อ ากาศเย็ น ในตอนเช้ า บริ เ วณภาคเหนื อ ตอนบนและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ส าหรับ บริ เ วณความกดอากาศสู งก าลั ง ค่ อ นข้ า งแรงจากประเทศจี น ได้แ ผ่ เสริ มลงปกคลุ มถึ ง ประเทศจี น
ตอนกลางแล้ว คาดว่าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันพรุ่งนี้ (7 ธ.ค.) ทาให้บริเวณ
ดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลงกับมีลมแรง
3712
ที่มา : https://www.krasahit.com/3712/

ขอบเขตเนื้อหา
1. การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
1.1 สาเหตุของการปฏิรูปการบริหารราชการ
1.2 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
ราชการ
1.3 ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปการบริหาร
ราชการ ที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการปฏิรูปการ
บริหารราชการสมัยรัชกาลที่ 5 ได้อย่างถูกต้อง

การพัฒนากฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เท่า
ทันกับสถานการณ์อื่นรอบด้าน ส่งผลให้บุคคลรู้จักการ
ปรับตัวไปในแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทสังคมอื่นๆ ซึ่ง
จะนาไปสู่การพัฒนาชาติให้เกิดความก้าวหน้าได้

สาระสาคัญ

ส 2.2 ม.2/1 วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทาง
การเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัย
ปัจจุบัน

ตัวชี้วัด

1.1 จากวิดีทัศน์ที่นักเรียนได้ชมไปนั้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
(ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ สร้างความไม่สะดวกให้กับคนในชุมชน)
1.2 หากเหตุก ารณ์ดัง กล่ าวเกิด ขึ้น กั บ นั กเรี ยน นัก เรี ยนจะท า
อย่ า งไร หรื อ ติ ด ต่ อ ไปที่ห น่ ว ยงานใด เพราะเหตุ ใ ด (หน่ ว ยงานองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=n5nby9PfUKw
5 9

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาวิดีทัศน์เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง “ชาวบ้านร้องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ” ให้นักเรียนชม จากนั้นตั้งคาถาม
เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนดังนี้

ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. ใบกิจกรรม เรื่อง “ลักษณะการ
บริหารราชการในปัจจุบันกับการปฏิรูป
การบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5”

1. วีเกีด่ยิทวกั
าที่ของการ
ัศน์บเกีอ่ยานาจหน้
วกับอ�ำนำจหน้
ำที่ของกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “ชาวบ้าน
ร้องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ”
2. ใบความรู้ เรื่อง การปฏิรูปการ
บริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง การปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงส�
เรื่อง เหตุ
และการเปลี
่ยนแปลงสาคัญของการเมืองการปกครองไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
าคักญารณ์
ของการเมื
องการปกครองไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๗๖
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง การปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสาคัญของการเมืองการปกครองไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
การเรียนรู้ที่ ฒ49นธรรม
เรื่อง การปฏิรายวิ
รูปการบริ
ารราชการในสมั
ยรัชกาลที่ 5 ต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการในปั
บัน ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สัแผนการจั
งคมศึกษาดศาสนาและวั
ชา สัหงคมศึ
กษา
ชั้นมัธยมศึจกจุษาปี
าคักญารณ์
ของการเมื
องการปกครองไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงส�
เรื่อง เหตุ
และการเปลี
่ยนแปลงสาคัญของการเมืองการปกครองไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
1.3 หากไม่มีหน่วยงานหรือหน่วยงานดังกล่าวไม่เข้ามาให้ความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ช่วยเหลือ จะส่งผลอย่างไร
มีหาสูน่่บวยงานหรื
ยงานดัรงูปกล่
าวไม่หเข้ารราชการใน
ามาให้ความ
2. 1.3
ครูเชื่หากไม่
อมโยงเข้
ทเรียน เรือ่อหน่ง วการปฏิ
การบริ
ด้านทักษะและกระบวนการ
ช่วยเหลื
อ จะส่่ ง5ผลอย่
งไร ่ ย นแปลงการบริ ห ารราชการในปั จ จุ บั น
ย รั ช กาลที
ต่ อาการเปลี
2. จากใบความรู้ ที่ ก าหนดให้ นั ก เรี ย นสามารถ สมั
ครูเชื่อนมโยงเข้
าสู่บทเรียน เรืว่อนท้
ง การปฏิ
ารราชการใน
ด้านทั
กษะและกระบวนการ
ยนจะเห็
ได้ว่า การปกครองส่
องถิ่นได้รเูปข้การบริ
ามามีบหทบาทมากขึ
้น
วิเคราะห์
สาเหตุ
และผลที่เกิดจากการปฏิรูปการปกครอง (นักเรี2.
จากใบความรู
นั ก เรี ย นสามารถ ซึสมั่งการปกครองส่
ย รั ช กาลที่ 5วนท้
ต่ ออการเปลี
่ ย นแปลงการบริรหูปการครองในสมั
ารราชการในปัยรัจชจุกาล
บั น
งถิ่นเป็นผลมาจากการปฏิ
สมัยรัช2.กาลที
่ 5 ได้อย่างถู้ ทกี่ กต้าหนดให้
อง
วิเคราะห์
ได้ว่า การปกครองส่
วนท้องถิ่นได้เข้ามามี
้นวันนีน้เราจะมาศึ
กษาว่า การปกครองไทยในปั
จจุบบันทบาทมากขึ
ที่เกิดจากการ้น
ด้าสนคุาเหตุ
ณลัแกละผลที
ษณะ ่เกิดจากการปฏิรูปการปกครอง ที(นั่ 5กเรีดัยงนันจะเห็
สมัยรัช3.กาลที
่ 5ยได้
อย่างถูกต้อปงรายความสาคัญของการ ปฏิ
ซึ่งการปกครองส่
วนท้อยงถิ
เป็นผลมาจากการปฏิ
การครองในสมั
ยรัชงกาล
รูปการปกครองสมั
รัช่นกาลที
่ 5 มีอะไรบ้าง เกิรดูปจากสาเหตุ
ใด และส่
ผล
นักเรี
นสามารถอภิ
ด้านคุณลัจกจุษณะ
ที่ 5างไรกั
ดังนับ้นการปกครองในปั
วันนี้เราจะมาศึกจษาว่
อย่
จุบันา )การปกครองไทยในปัจจุบันที่เกิดจากการ
ปกครองไทยในปั
บันที่เกิดจากการปฏิรูปการบริหาร
3. นัยกรัเรีชกาลที
ยนสามารถอภิ
รายความสาคัญของการ ปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 มีอะไรบ้าง เกิดจากสาเหตุใด และส่งผล
ราชการสมั
่ 5 ได้อย่าปงเหมาะสม
ปกครองไทยในปัจจุบันที่เกิดจากการปฏิรูปการบริหาร
งไรกับการปกครองในปัจจุบัน)
ขัอย่้นาสอน
ราชการสมัยรัชกาลที่ 5 ได้อย่างเหมาะสม
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน
ขั้นสอน
2. ครูกาหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง การปฏิรูป
นักเรียนแบ่งกลุ่มยออกเป็
น 3่ 5กลุซึ่มงกกลุ
่มละเท่แาๆต่ๆลกักัะกลุ
นน ่มรับผิดชอบ
การบริ๑.หารราชการในสมั
รัชกาลที
าหนดให้
ครูนกาหนดให้
หัวข้อ2.
ต่างกั
ดังนี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง การปฏิรูป
การบริหารราชการในสมั
ซึ่งกาหนดให้วนกลาง
แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ
กลุ่มที่ 1ยรัชกาลที
การบริ่ 5หารราชการส่
หัวข้อต่างกัน ดังนีกลุ
้ ่มที่ 2 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
นกลาง
กลุ่มที่ 31 การบริหารราชการส่วนท้
องถิ่น
การบริ
จากนั้นร่กลุ
วมกั่มนทีวิ่ 2เคราะห์
ประเด็หารราชการส่
นที่กาหนดให้วนภู
ต่อมไปิภาค
่มที่ 3ของการเปลี
การบริห่ยารราชการส่
วนท้องถิ่น หารราชการ
-กลุสาเหตุ
นแปลงลักษณะการบริ
จากนั้นร่-วลัมกักษณะของการบริ
นวิเคราะห์ประเด็หนารราชการแต่
ที่กาหนดให้ตล่อะประเภท
ไป
- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงลักษณะการบริหารราชการ
- ลักษณะของการบริหารราชการแต่ละประเภท

๓๗๗

๓๗๗

360
377 377

ขั้นสรุป
1. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายความส าคั ญ ของการปกครองไทยใน
ปัจจุบันที่เกิดจากการปฏิรูปการบริหารราชการสมัยรัชกาลที่ 5 โดยครูใช้
แนวคาถามดังนี้ “นักเรียนคิดว่า การบริหารราชการในปัจจุบันที่เป็นผลมา
จากการปฏิรูปการบริหาราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 มีความสาคัญต่อตนเอง
ชุมชน และประเทศชาติอย่างไรบ้าง”

ละประเภท
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างกัน ด้วยการ
ให้สมาชิกในกลุ่มจานวน 2-3 คน นาข้อมูลของกลุ่มตนเองไปอธิบายให้
กลุ่มอื่นฟัง ขณะเดียวกันสมาชิกที่ประจากลุ่มให้แลกเปลี่ยนข้อมูลของกลุ่ม
ตนเองกลับไปยังสมาชิกกลุ่มอื่นด้วย จนครบทั้ง 3 กลุ่ม โดยสมาชิกทุ กคน
ในกลุ่มจะต้องบันทึกข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนลงในใบกิจกรรม เรื่อง
“ลักษณะการบริหารราชการในปัจจุบันกับการปฏิรูปการบริหารราชการใน
สมัยรัชกาลที่ 5”
5. ครูสุ่มนักเรียนจานวน 2-3 คน ออกมานาเสนอข้อมูลลักษณะการ
ปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 หน้าชั้นเรียน
6. ครูสรุปและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการปฏิรูปการบริหาร
ราชการในสมัยรัชกาลที่ 5

- ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแต่

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง การปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงส�
เรื่อง เหตุาคักญารณ์
และการเปลี
่ยนแปลงสาคัญของการเมืองการปกครองไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
ของการเมื
องการปกครองไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๗๘
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2. นั ก เรี ย นสรุ ป ความรู้ จ ากการเรี ย นเรื่ อ ง การปฏิ รู ป การบริ ห าร
ราชการในสมั ย รั ช กาลที่ 5 ต่อ การเปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารราชการใน
ปัจจุบัน โดยครูใช้คาถามดังต่อไปนี้
2.1 จากการที่นักเรียนได้ทากิจกรรม นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุ
รัชกาลที่ 5 จึงต้องมีการปฏิรูปการบริหารราชการ (เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์รอบด้าน)
2.2 การปฏิรู ป การบริ ห าราชการ ส่ งผลอย่างไรบ้าง (ส่ งผลให้
บุคคลปรับตัวไปในแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทสังคมอื่นๆ ซึ่งจะนาไปสู่
การพัฒนาชาติให้เกิดความเท่าเทียมและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
รอบด้าน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง การปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการในปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงส�
เรื่อง เหตุ
และการเปลี
่ยนแปลงสาคัญของการเมืองการปกครองไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
าคักญารณ์
ของการเมื
องการปกครองไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๗๙
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/
วิธีการ
ประเมิน
ด้านความรู้
- การตอบคาถาม
1. สำมำรถอธิ
นักเรียนสามารถ
๑.
บำย
บายลักษณะการ
ลัอธิกษณะกำรปฏิ
รูป
ปฏิ
ร
ป
ู
การบริ
ห
าร
กำรบริหำรรำชกำร
ราชการสมั
สมั
ยรัชกำลทียรั่ ช๕กาลที่ 5
ได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและ
- การตอบคาถาม
กระบวนการ
2. สำมำรถวิ
นักเรียนสามารถ
๒.
เครำะห์
วิเคราะห์
สาเหตุและผล
สำเหตุ
และผล
จากการปฏิรรูปูปการ
ทีที่เ่เกิกิดดจำกกำรปฏิ
ปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
กำรปกครอง
ได้อยย่รัาชงถู
กต้อ่ ๕ง
สมั
กำลที

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถามสาคัญ
- ความถูกต้องของคาตอบและความ
- ใบความรู้เรื่อง การปฏิรูป
เป็นไปได้ มากกว่าร้อยละ ๘๐
การบริหารราชการในสมัย
รัชกาลที่ 5
- ใบกิจกรรม เรื่อง “ลักษณะ
การบริหารราชการในปัจจุบัน
กับการปฏิรูปการบริหาร
ราชการในสมัยรัชกาลที่ 5”
- คาถามสาคัญ
- ความถูกต้องของคาตอบและความ
- ใบความรู้เรื่อง การปฏิรูป
เป็นไปได้ มากกว่าร้อยละ ๘๐
การบริหารราชการในสมัย
รัชกาลที่ 5
- ใบกิจกรรม เรื่อง “ลักษณะ
การบริหารราชการในปัจจุบัน
กับการปฏิรูปการบริหาร
ราชการในสมัยรัชกาลที่ 5”

ด้านคุณลักษณะ
นักเรียน ำคัญ - การตอบคาถาม - คาถามสาคัญ
๓. อภิ3.
ปรำยควำมส�
สามารถอภิปราย
- การอภิปราย
ของกำรปกครองไทยใน
ปัความส
จจุบันาคั
ที่เญกิดของการ
จำกกำร
ปกครองไทยในปั
ปฏิ
รูปกำรบริหำรจจุบัน
ที่เกิดจากการปฏิ
รูปการ
รำชกำรสมั
ยรัชกำลที
่๕
บริหารราชการสมัย
รัชกาลที่ 5 ได้อย่าง
เหมาะสม

- ความถูกต้องของคาตอบและความ
เป็นไปได้ มากกว่าร้อยละ ๘๐

364
381
381

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ...............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ครู
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ชื่อ - สกุล............................................ชั้น.............เลขที่............
ใบกิจกรรม
เรื่อง ลักษณะการบริหารราชการในปัจจุบันกับการปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5
คาชี้แจง : ให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน เรื่องลักษณะการบริหารราชการในปัจจุบันที่เป็นผลมาจากการ
ปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 เขียนลงในตารางที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลักษณะการบริหาร
ราชการ
1. การบริ หารราชการ
ส่วนกลาง

2. การบริ หารราชการ
ส่วนภูมิภาค

3. การบริ หารราชการ
ส่วนท้องถิ่น

สาเหตุที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง
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ใบความรู้
เรื่อง การปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น
ยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอังกฤษและฝรั่งเศส ทาให้ประเทศเพื่อนบ้านของไทยต้อง
ตกเป็นอาณานิคมของประเทศทั้งสอง ส่วนประเทศไทยเป็น
ประเทศเดี ย วที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น อาณานิ ค มของชาติ ใ ด ประเทศ
มหาอานาจต่าง ๆ จึงแข่งขันกันเพื่อเข้ามามีอิทธิพลเหนือ
ประเทศไทย
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว จึ ง ได้ ท รง
ดาเนินนโยบายทางการทูต เพื่อมิให้ประเทศมหาอานาจฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งถือเป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศไทย โดย
การเร่งพัฒนาประเทศให้มีความเจริญในด้านต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็ ว และศึ ก ษาหาความรู้ ความเข้ า ใจในภาษา
วัฒนธรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ของชาติตะวันตก อันจะ
ทาให้การเจรจากับประเทศเหล่านั้นดีขึ้น
สาเหตุสาคัญในการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชการที่ 5
1. เกิดจากภยันตรายที่มาจากการคุกคามของประเทศ
มหาอานาจตะวันตก ถ้าคนไทยไม่มีการปรับปรุงตนเองให้
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ อาจะเป็นข้ออ้างที่
ทาให้ชาติตะวันตกเข้ามาปกครองประเทศไทยได้
2. การปกครองในระบบเก่ า อ านาจการปกครอง
บ้านเมืองตกอยู่กับขุนนาง ถ้ามีการปฏิรูปแผ่นดินให้ทันสมัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปทางการปกครองแล้ว จะทาให้
สถาบันพระมหากษัตริย์มีพระราชอานาจอย่างแท้จริง ด้วย
เหตุ นี้ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว จึ ง ทรง
ดาเนินการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกใน
น และทำงด้
ำ นกำรเมื
อ งกำรปกครองก็
ป็ น
ทุก ๆ ๆด้า นด้ ำและทางด้
านการเมื
องการปกครองก็
เป็ นเการ
ปฏิ
รูปทีร่สูปาคัที่สญ�ำประการหนึ
่ง ่ง
กำรปฏิ
คัญประกำรหนึ

ของตะวันตก โดยจัดรวมกรมต่างๆ ที่มีลักษณะงาน คล้ายๆ
กั น มาเป็ น กรมขนาดใหญ่ 12 กรม ต่ อ มาเปลี่ ย นเป็ น
กระทรวง อยู่ ในความดูแลของเสนาบดี มี 12 กระทรวง
คือ
1.) กระทรวงมหาดไทย บังคับบัญ ชาหัวเมืองฝ่าย
เหนือและเมืองลาว
2.) กระทรวงกลาโหม บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้
หัวเมืองฝ่ายตะวันออก ตะวันตก และเมืองมลายู
3.) กระทรวงการต่ า งประเทศ จั ด การเรื่ อ ง
เกี่ยวกับการต่างประเทศ
4.) กระทรวงวัง มีห น้าที่บั งคับบั ญชากิจการใน
พระราชวัง
5.) กระทรวงนครบาล จัดการเกี่ยวกับเรื่องตารวจ
และราชฑัณฑ์
6.) กระทรวงเกษตรพาณิช การ ว่าการเกี่ยวกับ
การเพาะปลูก เหมืองแร่ ป่าไม้
7.) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ว่าการเกี่ยวกับ
ภาษีอากรและงบประมาณแผ่นดิน
การศาล

8.) กระทรวงยุติธรรม จัดการเรื่องชาระคดีและ

9.) กระทรวงยุทธนาธิการ จัดการเกี่ยวกับเรื่อง
การทหารในกรมทหารบก และทหารเรือ
10.) กระทรวงธรรมการ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลด้ า น
การศึกษา การสาธารณสุขและสงฆ์
11.) กระทรวงโยธาธิการ ว่าการเรื่องการก่อสร้าง
ถนน คลอง การช่าง ไปรษณีย์โทรเลข และรถไฟ
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มี ก ารปฏิ รู ป การปกครองส่ ว นกลางโดยยกเลิ ก
จตุสดมภ์และใช้การบริหารงานแบบกระทรวงตามแบบ

12.) กระทรวงมุรธาธิการ เกี่ยวกับการรักษาตรา
แผ่นดิน งานระเบียบสารบรรณ หนังสือราชการหลังจากนั้น
ในวันที่ 1 เมษายน 2435 ทรงยุบกระทรวงที่ซ้าซ้อนกัน
อยู่ทาให้เหลือกระทรวงเพียง 10 กระทรวง คือ มหาดไทย
กลาโหม นครบาล วัง ต่างประเทศ พระคลั งมหาสมบั ติ
โยธาธิการ ยุติธรรม ธรรมการ เกษตราธิการ

2. การปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาค

3. การปรับปรุงการปกรองส่วนท้องถิ่น

ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะ
ได้ทรงเปลี่ยนระเบียบการปกครองครั้งใหญ่ใน พ.ศ.2435
เหตุ ก ารณ์ ร ะหว่ า งประเทศตามชายแดนมี ที ท่ า ว่ า จะท า
ความรุนแรงมากขึ้น จาเป็ นจะต้องจั ดการรักษาพระราช
อานาจและราชอาณาจั กรไว้ ดังนั้ นพระองค์จึงได้ทรงจั ด
รวบรวมหั ว เมือ งตามชายแดนที่ ส าคั ญๆ ขึ้น เป็ น เขตการ
ป ก ค ร อ ง เ รี ย ก ว่ า “ ม ณ ฑ ล ” โ ด ย มุ่ ง ที่ จ ะ ป้ อ ง กั น
ราชอาณาจักรให้พ้นจากการคุกคามจากภายนอกเป็นหลัก
และในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น การทดลองจั ด ระเบี ย บการ
ปกครองอย่างใหม่ พระองค์ทรงเลือกบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่มี
ความสามารถสู ง และเป็ น ที่ไว้ว างพระราชหฤทัย ออกไป
ด ารงต าแหน่ ง ข้ า หลวงใหญ่ ป ระจ ามณฑล ซึ่ ง เรี ย กว่ า
“เทศาภิบาล” มีการยกเลิกหัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา และ
ยกเลิ กหั ว เมืองประเทศราช จั ดการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาล แบ่งเขตการปกครองเป็นมณฑล เมือง อาเภอ
ตาบล และหมู่บ้าน ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย เป็นการ
รวมอานาจตามหัวเมืองเข้าสู่ราชธานี

1) ทรงริเริ่มให้สิทธิแก่ราษฎรในการเลือกผู้ปกครอง
ตนเองเป็ นครั้ งแรก โปรดเกล้ าฯให้มีการทดลองเลื อกตั้ง
“ผู้ใหญ่บ้าน”ที่บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทน
การแต่งตั้ งโดยเจ้า เมือ ง ต่ อมาใน พ.ศ.2440 ทรงออก
พระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ ร.ศ.116 กาหนดการ
เลื อ กตั้ ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ก านั น โดยอาศั ย เสี ย งข้ า งมากของ
ราษฎร

การปรับปรุงการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
1. การปรับปรุงการปกครองส่วนกลาง

๒) โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ เป็น
ครั้งแรก และสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ที่ตาบลท่าฉลอม
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร โดยมี ค ณะกรรมการประกอบด้ ว ย
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทาหน้าที่บริหารงาน สุขาภิบาล มีรายได้
จากภาษีโรงเรือนในท้องถิ่น
ที่มำ : https://storylog.story/59955398642f2b047f73c287
https://www.matichon.co.th/article/news_100027

1) มณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาล เป็นผู้ดูแล แต่ละ
มณฑลแบ่งออกเป็น เมือง
2) เมือง มีผู้ว่าราชการเป็นผู้ดูแล แต่ละเมืองแบ่ง
ออกเป็นอาเภอ
3) อาเภอ มีนายอาเภอเป็นผู้ ดูแล แต่ล ะอาเภอ
แบ่งออกเป็นตาบล
4) ต าบล มี ก านั น เป็ น ผู้ ดู แ ล แต่ ล ะต าบลแบ่ ง
ออกเป็นหมู่บ้าน
5) หมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล

59955398642f2b047f73c287
ที่มา : https://storylog.co/story/59955398642f2b047f73c287
https://www.matichon.co.th/article/news_1000127
100027

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนารูปภาพการพระราชทานรัฐธรรมนูญของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ าอยู่ หั ว รั ช กาลที่ 7 ให้ นั กเรี ย นชม จากนั้นตั้ง คาถามเพื่ อ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

ขอบเขตเนื้อหา
1. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
1.1 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
2475
ที่มา : https://www.tnews.co.th/contents/331341
331341
1.2 ลาดับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475
1.1 จากรู ป ที่ เ ห็ น เป็ น รู ป เกี่ ย วกั บ อะไร (พระบาทสมเด็ จ
1.3 ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 ที่ส่งผลต่อการปกครองไทยในปัจจุบัน พระปกเกล้าเจ้ าอยู่หั ว รัช กาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ให้กับประชาชน)
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกฎเกณฑ์ต่างๆๆ ทาง
สังคม จะต้องคานึงถึงปัจจัยต่างๆๆ อย่างรอบด้าน เพื่อให้
สังคมเกิดความเรียบร้อยและสามารถพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สาระสาคัญ

ส 2.2 ม.2/1 วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทาง
การเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัย
ปัจจุบัน

ตัวชี้วัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสาคัญของการเมืองการปกครองไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. การวิเคราะห์เหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน
2. วิดีทัศน์ เรื่อง ย้อนรอยรัฐประหาร
ไทย ตอน 1 ปฎิวัติ 2475

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๘๕
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
แผนการจัาคัดการเรี
ยนรู้ที่ อ50
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงส
ญของการเมื
งการปกครองไทย
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 7้ สัเรื
่อง เหตุ
และการเปลี
่ยนแปลงสาคัญของการเมื
งการปกครองไทย
กลุ่มวสาระการเรี
งคมศึ
กษาการณ์
ศาสนาและวั
ฒนธรรม
รายวิชา สัองคมศึ
กษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
1. นักเรียนสามารถอธิบายลาดับเหตุการณ์การ
1.2 เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ไร (เหตุ ก ารณ์ ก าร
1.
นั
ก
เรี
ย
นสามารถอธิ
บ
ายล
าดั
บ
เหตุ
ก
ารณ์
ก
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กลุ่มที่ 3

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง 2475

ที่มา :
ที่มา :
2 599909CB3D
https://www.youtube.com/watch?v=HE0SburUIy4&list=PLCC2CDB599909CB7D
4
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=HE0SburUIy4&list=PLCC2CDB599909CB7D
:
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆๆ กัน จากนั้นนา
https://www.youtube.com/watch?v=HE0SburUIy4&list=PLCC2CDB599909CB7D
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2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด ความเหมาะสม)
การเปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ได้ถูกต้อง
2. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
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เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ได้อย่างถูกต้อแผนการจั
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ลาดับเหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลง
ล�ำดับเหตุกำรณ์
กำร
การปกครอง
2475
เปลี่ยนแปลงกำรปกครอง
๒๕๔๗

4. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มจานวน 2 – 3 คน ออกมาเขียนข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์ตามหัวข้อที่กาหนดให้บนกระดาน
5. ครูสุ่มนักเรียนจานวน 2 คน สรุปเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 หน้าชั้นเรียน
6. ครูสรุปและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง 2475
ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายถึงความสาคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ที่ส่งผลต่อการปกครองของ
ไทยในยุคปัจจุบัน โดยครูใช้แนวคาถามดังต่อไปนี้

ผลที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง
การปกครอง 2475

สภาพสังคมและปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง

3. ครู ว าดแผนผั ง ความคิ ด บนกระดาน ตามหั ว ข้ อ และประเด็ น
ดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสาคัญของการเมืองการปกครองไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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1.1 การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง 2475 จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประชาธิปไตยนั้น นั กเรียนคิดว่าเกิดปัญหา
อะไรตามมาหรือไม่ อย่างไร
1.2 การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง 2475 นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า
ประเทศไทยพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นหรือไม่ อย่างไร
1.3 จากคาถามข้อ 1.1 และ 1.2 นักเรียนจะมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 (ตามความคิดของ
นักเรียน)
1.4 นักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ส่งผล
กับการปกครองของไทยในยุคปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
2. นักเรียนสามารถสรุปความรู้จากการเรียนเรื่อง การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง 2475 โดยครูใช้คาถามดังต่อไปนี้
2.1 จากการที่ นั ก เรี ย นได้ ท ากิ จ กรรม นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงรูปการปกครองจะต้องคานึงถึงปัจจัยใดบ้าง
2.2 หากมีการคานึงถึงปัจจัยต่างๆ ตามที่นักเรีย นตอบมาแล้ว
นั้น จะส่งผลอย่างไรกับสังคม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสาคัญของการเมืองการปกครองไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. นักเรี๑.ยนสามารถอธิบาย
ลาดับเหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ.2475 ได้อย่างถูกต้อง

วิธีการ
- การตอบคาถาม

ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นักเรี๒.ยนสามารถวิเคราะห์ - การตอบคาถาม
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ.2475 ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม๓. นักเรียนสำมำรถ
3.
นักเรียผนสามารถวิ
เคราะห์
วิเครำะห์
ลที่เกิดขึ้นจำก
ผลที
่เกิด่ยขึนแปลงกำรปกครอง
้นจากการ
กำรเปลี
เปลี
พ.ศ.่ยนแปลงการปกครอง
๒๔๗๕
พ.ศ.2475 ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
4. นักเรี๔.ยนสามารถอภิปราย - การตอบคาถาม
และแสดงความคิดเห็น
- การอภิปราย
เกี่ยวกับความสาคัญของ
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ.2475 ที่
ส่งผลต่อการปกครองของไทย
ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถามสาคัญ
- ความถูกต้องของคาตอบ
- วิดีทัศน์ เรื่อง ย้อนรอย
และความเป็นไปได้ มากกว่า
รัฐประหารไทย ตอน 1 ปฏิวัติ 2475 ร้อยละ ๘๐
- แผนผังความคิด การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง 2475
- คาถามสาคัญ
- ความถูกต้องของคาตอบ
- วิดีทัศน์ เรื่อง ย้อนรอย
และความเป็นไปได้ มากกว่า
รัฐประหารไทย ตอน 1 ปฏิวัติ
ร้อยละ ๘๐
2475
- แผนผังความคิด การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง 2475

- คาถามสาคัญ

- ความถูกต้องของคาตอบ
และความเป็นไปได้ มากกว่า
ร้อยละ ๘๐
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ........
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ครู
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51 เรื่อง การปกครองไทยในทศวรรษที่ 2520
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี
เรื่อง เหตุก่ยารณ์
และการเปลี
่ยนแปลงสองการปกครองไทย
าคัญของการเมืองการปกครองไทย
นแปลงส�
าคัญของการเมื
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กษา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ รายวิ
51 ชาเรื่อสังงคมศึ
การปกครองไทยในทศวรรษที
่ 2520
่ยนแปลงส
าคัญของการเมืองการปกครองไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี
เรื่อง เหตุก่ยารณ์
นแปลงส�
าคัญของการเมื
กิแจละการเปลี
กรรมการเรี
ยนรู้ องการปกครองไทย
ตักลุวชี่ม้วสาระการเรี
ัด
ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขั้นนา
รายวิชา สังคมศึกษา
ส 2.2 ม.2/1 วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทาง
ทเรียน เรื41
่อง ปีการปกครองไทยที
่ส่งผลต่
1. ๑.
ครูนครูาวิเชืด่อีทมโรงเข้
ัศน์ เรื่อาสูง ่บครบรอบ
ของเหตุการณ์ 14
ตุลาอการ
16
ตัการเมื
วชี้วัดองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัย กิจกรรมการเรียนรู้
"วั
ยนชม กพร้ารณ์
อมตั
ปกครองไทยในปั
(จากเหตุ
ทนี่ ้งคกั าถามเพื
เรียนได้ศ่อกึ กระตุ
ษา เป็้นนความสนใจของ
เพียงเหตุการณ์
ขั้นนนมหาวิ
า ปโยค" จให้จุบนนั ักเรี
ปัจจุสบัน2.2 ม.2/1 วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทาง
นักเรียว1.นนที๑.  
บางส่
ดรูาวิขึเเชื้นด่ อีทในเหตุ
บทเรี
างส่
ขึของเหตุ
้นในเหตุกการณ์
ารณ์14
ท่สางการเมื
ออง
มโยงเข้
าสูงสู่บครบรอบ
่ บทเรี
เรื่อ่เง่ อกิงปีดการปกครองไทยที
การปกครองไทยที
่ สตุ่ งลผลต่
๑.
มโรงเข้
ยนยวนนที
เรื41
่งผลต่
ครู่เกิคนครู
ัศน์ เรืก่อาารณ์
าอการ
16
การเมื
งการปกครองที
่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัย ทีปกครองไทยในปั
สาระสอาคั
ญ
จุบยนชม
ัน ก(จากเหตุ
ี่นักศเรี่อกึดกระตุ
ยษา
นได้เป็ก้นศารณ์
ึกเพีษา 
่กนารเมื
ารเปลี
นแปลงและเกิ
เหตุ
า่ เป็
ง ๆนกดัเพีารณ์
งนัยน้ง
"วัการปกครองไทยในปั
มหาวิองการปกครองไทยมี
ปโยค" จให้จุบนนั ักจเรี
อย่ มตั
คกั าถามเพื
(จากเหตุ
กพร้ารณ์
ทกนี่ ้งารณ์
เรียทนได้
นความสนใจของ
ยตงเหตุ
ปัจจุการน
บัน าเสนอข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมีผลต่อ วับางส่
วในเหตุ
นทีงเหตุ
่เกิดกกขึารณ์
้นการเมื
อวงการปกครองไทยมี
การณ์
ารเปลี
่ยานแปลง
นกนีเรีเ้ กราจะมาศึ
ารณ์
ารปกครองไทยว่
ามีเหตุกการณ์
ง แต่ลอะง
นัเหตุ
ยวารณ์
นนที่เบกิดางส่
ขึก้นษาถึ
บกางส่
นที่เกิดขึ้นในเหตุ
ทใดบ้
างการเมื
นีกเ้ ารณ์
ราจะมาศึ
กษาถึงเหตุใกดารณ์
การปกครองไทยว่
หตุ
ใดบ้
สาระส
เกิดจากสาเหตุ
ส่กงารเปลี
ผลกระทบอย่
างไรกัามีบเดการเมื
งไทยในปั
ความรู้สาคัึกญ
นึกคิดของคนในสังคม สามารถชักจูงให้คนมี เหตุ
ทีวั่นการเมื
องการปกครองไทยมี
ย่ นแปลงและเกิ
เหตุการณ์
กอารณ์
ตา่ างงๆ จแต่
ดัจุงบลนัะัน้
ารณ์
เกิดจากสาเหตุ
ส่งยผลกระทบอย่
องไทยในปั
จุบลนั ะ
การณ์
ดกังษาถึ
กล่างวให้
บ้างกัางไรกั
บการเมื
องไทย)
การแสดงออกทางการเมื
งต่างๆ อันจะนาไปสู
วามอ และเหตุ
วัเหตุ
นนีกเ้ ราจะมาศึ
เหตุใบดกทเรี
ารณ์
กนอะไรไว้
ารปกครองไทยว่
าบมีการเมื
เหตุ
การณ์
ใดบ้างจแต่
การนาเสนอข้อมูลข่าอวสารทางการเมื
องมีผ่คลต่
และเหตุ
ดังกล่าวให้ใดบทเรี
ยนอะไรไว้บ้างกั
บการเมื
องไทย)
ขัดแย้ง้สดัึกงนึนัก้นคิทุดกของคนในสั
คนจึง ต้องรูงคม
้จักการรั
บข้อกมูจูลงข่ให้
าวสาร
การณ์กเารณ์
กิดจากสาเหตุ
ส่งผลกระทบอย่
างไรกั
บการเมื
องไทยในปัจจุบัน
ความรู
สามารถชั
คนมี เหตุ
อย่างมีวิจารณญาณเพื่ออยูอ่รงต่่วมกั
งสงบสุ
ข ่ความ ขัและเหตุ
้นสอน การณ์ดังกล่าวให้บทเรียนอะไรไว้บ้างกับการเมืองไทย)
การแสดงออกทางการเมื
างๆนอย่
อันาจะน
าไปสู
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน แต่ละกลุ่ม
ขัดแย้ง ดังนั้นทุกคนจึง ต้องรู้จักการรับข้อมูลข่าวสาร
อย่
างมีวิจารณญาณเพื
่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
รบั ใบความรูเ้ กีย่ วกับเหตุการณ์ในการเมืองการปกครองไทย (เหตุการณ์
ขัจะได้
้นสอน
ขอบเขตเนื
้อหา
องอยู่ในันดุ
นิจของครู
)
กเรีลยพินแบ่
งกลุ่มออกเป็
น ๒ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กั4น แต่ละกลุ่ม
1.
ตุล่ยาคม
(2516) องไทย การเมื
๑. เหตุการณ์ก14
ารเปลี
นแปลงทางการเมื
ที่มา : ๑.https://www.youtube.com/watch?v=EotmSU4WWlA
๒. แต่ละกลุ
ศึกบษาใบความรู
้ ไี่ ด้รบั และวิ
เคราะห์พร้อมเขี(เหตุ
ยนอธิการณ์
บาย
จะได้รบั ใบความรู
เ้ กียม่ วกั
เหตุการณ์ใทนการเมื
องการปกครองไทย
2. เหตุ้อกกหา
ารณ์ยนรู
6 ตุ้ ลาคม (2519)
จุขอบเขตเนื
ดประสงค์
�รเรี
ลงในใบกิ
จกรรม
การปกครองไทย
หนดให้่ยวกั
ดังนี้
องอยู
่ในดุจากวิ
ลเรืพิ่อนดงิจีทของครู
จุดประสงค์
นรู
้ ตุล่ยาคม
ัศน์ที่น)ักเรียนได้ดตามประเด็
ูไปนั้น เป็นนเรืที่ก่อำางราวเกี
ด้1.
้ ยก14
เหตุกการเรี
ารณ์
(2516) องไทย การเมื
๑.�นคว�มรู
ารเปลี
นแปลงทางการเมื
ที่มา : 1.1
https://www.youtube.com/watch?v=EotmSU4WWlA
4 บอะไร
๒.๑ม่ ตุศึลปักาคม
จษาใบความรู
จัยหรื
อสาเหตุ
เหตุการณ์
๒.วแต่
ท้ ไี่ ด้ขรองการเกิ
บั และวิเดคราะห์
พร้อมเขียนอธิบาย
ด้านันความรู
้ ยนรู
ันทีล่ ะกลุ
14
2516)
เหตุ
ารณ์
6 ตุ้ ลาคมบ(2519)
๑.2.
กเรีกกย�รเรี
นสามารรถอธิ
ายเหตุการณ์ได้อย่าง (เหตุการณ์
จุดประสงค์
ลำาดั14
บเหตุลกาคม
ารณ์ ตามประเด็
ลงในใบกิ1.1
จกรรม
หนดให้
ดังนีบก้ เรี
นักเรีการเรี
ยนสามารถอธิ
1.2
เหตุเรื๒.๒
ก่อารณ์
าของนั
ยน
ถูจุกดต้ประสงค์
จากวิ
ดงีทการปกครองไทย
ัศน์ที่นักตุเรี
ยนได้2516
ดูไปนั้นในความทรงจ
เป็นนเรืที่ก่อำางราวเกี
่ยวกั
อะไร
ด้อ1.�งนคว�มรู
้ ยนรู้ บายเหตุการณ์ 14
ตุลำคม
๒๕๓๖ และ
และ
ำคม 2519
๒๕๑๙ ได้ได้ออย่ย่าำงถูงถูกกต้ต้อองง อเหตุ
๒.๓
กิหรื
ดาขึองไร
้นสาเหตุ
จากเหตุ
การณ์ ดเหตุการณ์
าคม2516
๒.๑
จจันย่เอย่
ของการเกิ
การณ์
และเป็
้ 6๖ตุตุลลาคม
การณ์
วันอทีะไร
่ 14
ตุลปัผลที
าคม
2516)
๑.ด้านันความรู
กเรียนสามารรถอธิ
บายเหตุการณ์ได้อย่าง คื(เหตุ
ด้านทักษะและกระบวนการ
ลำาดั14
บเหตุ
ารณ์ 2516 ในความทรงจาของนักเรียน
1.2 เหตุ๒.๒
การณ์
ตุลกาคม
ถูกต้อ1.ง นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ 14
ตุลำคม
๒๕๓๖ และ
และ6๖ตุตุลลาคม
ำคม 2519
๒๕๑๙ ได้ได้ออย่ย่าำงถูงถูกกต้ต้อองง คือเหตุการณ์อะไร๒.๓
ผลทีน่เอย่
กิดาขึงไร
้นจากเหตุการณ์
าคม2516
และเป็
ด้านทักษะและกระบวนการ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง
สื่อ/แหล่ชัง้นเรีมัยธนรู
้ กษาปีที่ 2
ยมศึ
1. วิดีทัศน์ เรื่อง “ครบรอบ 41 ปี
สืของเหตุ
่อ/แหล่กงารณ์
เรียนรู14้ ตุลา 16 "วัน
มหาวิ
ภ�ระง�น
1.
วิดปีทโยค"
ัศน์/ เรืชิ่อ้นงง�น
“ครบรอบ 41 ปี
2. ใบกิ
ใบความรู
่อ่อง ง14
ลา 2516
ของเหตุ
ารณ์้ เรืเรื14
ตุการปกครอง
ลาตุ16
"วัน
๑.
จกกรรม
3.
ใบความรู
้
เรื
อ
่
ง
6
ตุ
ล
า
2519
มหาวิปโยค"/ ชิ้นง�น
ไทย
ภ�ระง�น
2. ใบกิ
ใบความรู
ตุลา 2516
๑.
จกรรม้ เรืเรื่อ่อง ง14
การปกครอง
ภาระงาน
/
ชิ
น
้
งาน
3. ใบความรู้ เรื่อง 6 ตุลา 2519
ไทย
๑. ใบกิจกรรม เรื่อง การปกครอง
ไทยในทศวรรษที
่ 2520
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. ใบกิจกรรม เรื่อง การปกครอง
ไทยในทศวรรษที่ 2520

๓๙๒

375
392
375
392

ด้า2.
นทักนัษะและการบวนการ
ก เรี ย นสามารถวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข อง
ย นสามารถวิ
สย่าเหตุ
นั๒.ก14
เรีนัยกนสำมำรถวิ
เครำะห์
ำเหตุได้ขออง
เหตุ๒.
การณ์
ตุเรีลาคม
และ
6 ตุลเสคราะห์
าคม
างถูกขต้อง
อง
เหตุการณ์
ด้กอเรีย่ยตุานสามารถวิ
งถู
กต้อและ
ง ๖เคราะห์
3. นัไ๑๔
ขึ้นกจาก
ำรณ์
ลำคม
ตุลำคมผ ลที
ได้อ่เ กิย่ำดงถู
ต้อง
เรีตุลยาคม
นสามารถวิ
ดขึก้นต้จาก
เหตุ๓.
การณ์
และ
6เคราะห์
ตุลผาคมได้
งถู
อง
นั๓.ก14
เรีนัยกนสำมำรถวิ
เครำะห์
ลทีผ่เกิลที
ดอขึย่่เ้นกิาจำก
ด้าไนคุ
ษณะ
เหตุการณ์
ด้อณย่ตุาลังถู
กต้อและ
ง ๖ ตุลำคม ได้อย่ำงถูกต้อง
ำรณ์
๑๔
ลกำคม
4. ณนัลักกเรีษณะ
ย นสามารถอภิ ป รายข้ อ คิ ด ที่ ไ ด้ จ าก
ด้านคุ
เหตุ๔.
การณ์
ตุเรีลยาคม
2516
และ
นสามารถอภิ
ปอรายข้
คิจดำก
ที2519
่ได้จาก
นั๔.ก14
เรีนัยกนสำมำรถอภิ
ปรำยข้
คิ6ดตุทีลอ่ได้าคม
ได้อกย่ารณ์
างเหมาะสม
เหตุ
ไ๑๔
ด้อย่ตุางเหมาะสม
ำรณ์
ลำคม ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลำคม ๒๕๑๙
ได้อย่ำงเหมำะสม
2. ๓.ครูแต่
เ ชืล่ อะกลุ
มโยงเข้
่ บ ทเรี ย�เสนอข้
น เรื่ ออง มูการปกครองไทยในทศวรรษ
่มส่งตัาวสูแทนนำ
ลที่ได้จากการวิเคราะห์หน้าชั้น
ผลต่
(จากเหตุการณ์จทกรรม
ี่นักเรียเรืนได้
เรี2520
ย น พร้ที่สอ่งมกั
บ บัอการปกครองไทยในปั
น ทึ ก ข้ อ มู ล ของกลุ่ มจทีจุ่ นบำ �ันเสนอลงในใบกิ
่อง
ชมไปนั้น เป็นเพียงเหตุการณ์บางส่วนที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ทางการเมือง
การปกครองไทย
ช่วงทศวรรษที
นช่่มวงเวลาที
่การเมื
องการปกครองไทยมีการ
๔. ครูส่ รุ2520
ปและอธิซึ่งบเป็ายเพิ
เติมเกี่ยวกั
บการปกครองไทย
ขัเปลี
้นสรุ่ ยปนแปลงและเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ดั ง นั้ น วั น นี้ เ ราจะมาศึ ก ษาถึ ง
เหตุการณ์
่ 2520
ว่ามีการเปลี
เหตุการณ์
ใดบ้าง
๑.การปกครองไทยในช่
นักเรียนร่วมกันอภิวปงทศวรรษที
รายผลของเหตุ
การณ์
่ยนแปลง
แต่ละเหตุ
การณ์
ดจากสาเหตุ
ใด ส่งผลกระทบอย่
งไรกับส้ การเมื
งไทยใน
การเมื
องไทย
ทีม่ ผีเกิลต่
อการปกครองไทยในยุ
คปัจจุบนั าโดยผู
อนใข้แอนวคำ
�ถาม
ปัจจุบัน และเหตุการณ์ดังกล่าวให้บทเรียนอะไรไว้บ้างกับการเมืองไทย)
ดังต่อไปนี้
		
๑.๑ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นักเรียนคิดว่ามีผลต่อการปกครอง
ขั้นสอน
ของไทยในยุ
จุบันงหรื
อย่างไร
๑. นักคเรีปัยจนแบ่
กลุอ่มไม่ออกเป็
น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆๆ กัน แต่ละกลุ่มจะ
		
๑.๒
เหตุ
ก
ารณ์
ใ
ห้
คิดหรือองการปกครองไทยในทศวรรษที
บทเรียนกับตัวนักเรียนหรือคนใน่
ได้รับใบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ขกอ้ ารเมื
สั2520
งคมไทยอะไรบ้
ได้แก่ าง อย่างไร
๒. นักเรีกลุยนสามารถสรุ
้จากการเรี
่อง การปกครองไทย
่มที่ 1 เหตุปกความรู
ารณ์ 14
ตุลาคมยนเรื
2516
โดยผู้สอนใช้แนวคำ
กลุ�่มถามดั
ที่ 2 งนี้ เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
		
จากการทำ�กิ้ทจี่ไกรรมนั
กเรียเนคิ
ดว่า พเหตุ
การณ์
ที่เกิบดาย
ขึ้น
2. แต่ละกลุ๒.๑.
่มศึกษาใบความรู
ด้รับ และวิ
คราะห์
ร้อมเขี
ยนอธิ
จากปั
จจัยจใดเป็
นสำเรื�คั่อญง การปกครองไทยในทศวรรษที
(การนำ�เสนอของสื่อ และวิจารณญาณของผู
้รับสื่อ)น
ลงในใบกิ
กรรม
่ 2520 ตามประเด็
ที่กาหนดให้ ดังนี้๒.๒ หากนักเรียนหรือคนในสังคมมีวิจารณญาณในการรับ
		
หรือสาเหตุ
ดเหตุการณ์
ฟังสือ จะส่งผลอย่2.1
างไรปัจ(ส่จังยผลให้
ทุกคนมีของการเกิ
เหตุผลในการไตร่
ตรองข้อมูล ซึ่งจะ
2.2 ลยาดั
ทำ�ให้สังคมเกิดความเรี
บร้บอเหตุ
ยได้ก) ารณ์
2.3 ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51 เรื่อง การปกครองไทยในทศวรรษที่ 2520
่ยนแปลงส�
าคัญของการเมื
งการปกครองไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เหตุการณ์แเรืละการเปลี
่อง เหตุการณ์
และการเปลี
่ยนแปลงสอาคั
ญของการเมืองการปกครองไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๓๙๓

376
393

379
396
396377

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. นัอธิ
ยยนสามารถอธิ
บายบ าย - การตอบคาถาม
กำรณ์ ๑๔
๑.
นักกเรีบเรีำยเหตุ
นสามารถอธิ
ารณ์
ตุล๖า 2516
ตุเหตุ
ลำกก๒๕๑๖
ตุ่ ยลนแปลง
ำ
ารณ์14
กและ
ารเปลี
และ 6 ตุลาองไทย
2519ได้ได้ออย่ย่าางถูง ก
๒๕๑๙
ทางการเมื
ต้ถูอกงต้อง

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
- ค�ำถำมส�ำคัญ
ความถูกกต้ต้อองของค
งของค�าตอบและความ
ำตอบและ
-- คำคใบควำมรู
าาถามส
ถามสำาคัา้ คัเรืญญอ่ ง ๑๔ ตุลำ ๒๕๑๖ -- ควำมถู
ใบความรู
้ เรื้ เรื่อเรือ่ ง ง14
ตุตุลลาำ2516
ใบควำมรู
๒๕๑๙ ควำมเป็
ไปได้ มำกกว่
เป็นไปได้นมากกว่
าร้อยละำ๘๐
-- ใบกิ
จกรรม
่อง๖ การปกครอง
-ไทย
ใบความรู
้
เรื
อ
่
ง
6
ตุ
ล
า
2519
- ใบกิจกรรม เรือ่ ง กำรปกครอง ร้อยละ ๘๐
- ใบกิจกรรม เรื่อง ่ การปกครองไทย
ไทยในทศวรรศที
๒๕๒๐
ในทศวรรษที่ 2520
- ความถูกต้องของคาตอบและความ
ถำมส�าคั
ำคัญ
-เป็ควำมถู
ต้องของค�
ำตอบและ
- การตอบคาถาม - ค�คำาถามส
นไปได้กมากกว่
าร้อยละ
๘๐
-- ใบควำมรู
ใบความรู
้
เรื
อ
่
ง
14
ตุ
ล
า
2516
้ เรือ่ เรืง ่อ๑๔
ตุลำ ๒๕๑๖ ควำมเป็นไปได้ มำกกว่ำ
ใบกิจกรรม
ง การปกครอง
-ไทย
ใบความรู
้
เรื
อ
่
ง
6
ตุ
ล
า
- ใบควำมรู้ เรือ่ ง ๖ ตุลำ2519
๒๕๑๙ ร้อยละ ๘๐
ใบกิจจกรรม
-- ใบกิ
กรรมเรืเรื่ออ่ งงการปกครอง
กำรปกครอง
ไทยในทศวรรษที
่
2520
ไทยในทศวรรศที่ ๒๕๒๐

ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นัวิกเครำะห์
เรียนสามารถวิ
คราะห์
๒.
สำเหตุขเอง
สาเหตุ
องเหตุ
ารณ์
สาเหตุ
ขของเหตุ
ได้14
อย่าง
เหตุ
กำรณ์
๑๔กกตุารณ์
ลำ และ
ถู๖ตุกลตุต้าลอและ
ำง 6 ตุลา ได้อย่าง
ถูกนัต้วิกอเเรีงครำะห์
๓.
ยนสามารถวิ
ผลที่เกิดเคราะห์
ขึ้นจำก
3.
นั
ก
เรี
ย
นสามารถวิ
เ
คราะห์
ผลที
ดขึ้น๑๔
จากเหตุ
ารณ์
ได้
เหตุก่เกิำรณ์
ตุลำกและ
ผลที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
จากเหตุ
ก
ารณ์
อย่
๖ ตุางถู
ลำกต้อง
14 ตุลา และ 6 ตุลาได้อย่าง
ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๔.4.นัอภิ
อคิดที่ได้ปจำก
นักกเรีปเรียรำยข้
ยนสามารถอภิ
นสามารถอภิ
ปราย - การตอบคาถาม - คาถามสาคัญ
ราย
จากเหตุ
ากเหตุ
ารณ์ได้14 - การอภิปราย
เหตุ
ตุลำกการณ์
๒๕๔๖
ข้ข้ออคิคิกดดำรณ์
ทีที่ไ่ได้ด้จ๑๔
ตุ ลางเหมาะสม
า๖2516
และ 6 ตุ ล า
และ
ตุลำ ๒๕๑๙
อย่
2519 ได้อย่างเหมาะสม

- ความถูกต้องของคาตอบและความ
-เป็ควำมถู
ต้องของค�
ำตอบและ
นไปได้ กมากกว่
าร้อยละ
๘๐
ควำมเป็นไปได้ มำกกว่ำ
ร้อยละ ๘๐

378
380
397
397

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ........
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ครู
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

379
381

398398
ชื่อ - สกุล............................................ชั้น.............เลขที่............
ใบกิจกรรม
เรื่อง ก�รปกครองไทย ่ 2520
เรื่อง การปกครองไทยในทศวรรษที

การเปลี
งไทย6ลงในช่
งว่างตาม
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนอธิบายข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ 14
ตุลา่ยนแปลงของการเมื
2516 และเหตุกอารณ์
ตุลา อ2519
ลงใน
ช่องว่านงตามประเด็
ประเด็
ที่กำาหนดให้นถทีูก่กต้าหนดให้
อง ถูกต้อง
เหตุการณ์
1. 14 ตุลาคม 2516

2. 6 ตุลาคม 2519

สาเหตุ

ลาดับเหตุการณ์

ผลที่เกิดขึ้น

ขอบเขตเนื้อหา
องการปกครองในปั
จจุบัน
1. เหตุการณ์กพารเมื
ฤษภาทมิ
ฬ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
เหตุการณ์พการเมื
1. นักเรียนสามารถอธิบายเหตุ
ฤษภาอง
การปกครองไทยได้
ทมิฬได้อย่างถูกต้ออง ย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่นำาไป
อย่างถูกต้ฬอได้งอย่างถูกต้อง
สู่การเกิด เหตุการณ์พได้ฤษภาทมิ
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นหลังจาก
เกิดเหตุการณ์พได้ฤษภาทมิ
อย่างถูกฬต้อได้งถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการใช้วิจารณญาณ
ของบุค คล นำา มาซึ่ง ความรู้แ ละความเข้า ใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึง่ ส่งผลให้บุคคลสามารถนำาข้อมูล
ไปใช้ในแนวทางที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ได้

สาระสำาคัญ

ส 2.2 ม.2/1 วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการ
เมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัย
ปัจจุบัน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำา
1. ครูอธิบายเหตุการณ์ การเปลี
“พฤษภาทมิ
ฬ” บทเรียอนการเมื
องไทย พร้อและบทเรี
มกับตั้งคำายถามเพื
่ยนแปลงการเมื
งการปกครองไทย
น ่อ
กระตุ้นองไทย
ความสนใจของนั
ยน โดยใช้
แนวคำ
าถามดังต่อดัไปนี
้ ้ โดยใช้แนวคำาถามดังต่อไปนี้
การเมื
พร้อมกับตัง้ กคำเรีาถามเพื
อ่ กระตุ
น้ ความสนใจ
งต่อไปนี
1.1 จากเหตุการณ์การดังกล่าวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร (เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ)
1.2 นักเรียนสามารถจับใจความเรื่องราวได้ว่าอย่างไร
นจะเห็
นได้พวฤษภาทมิ
า่ ประชาชนเริ
เข้ยามามี
บทบาทมากขึ
2. ครูเชือ่ มโยงเข้
มโยงเข้าาสูสูบ่ ่บทเรี
ทเรียยนน(นัเรืกอ่ เรีงยเหตุ
การณ์
ฬ (นักม่ เรี
นจะเห็
นได้วา่ หลังน้
การเหตุการณ์อง)ทางการปกครองในช่วง 2520 เป็นต้นมา ประชาชนเริ่มเข้ามามีบทบาทมาก
ในทางการเมื
ขึ้นในทางการเมือง เช่นเดียวกับเหตุการณ์พฤษภาทมิฬที่ประชาชนเข้ามามีบทบาททางการ
งจนทำาให้เกิดเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างน่าจดจำา ฉะนั้น
ขัเมื้นอสอน
วันนี้เราจะมาศึ
ษากังนกลุว่า่มออกเป็
เหตุการณ์
ฤษภาทมิ
เกิดาขึ้นๆได้กัอนย่เพื
างไร
เหตุอกมูารณ์
อะไรเกิ
ดขึ้น
๑. นักเรียกนแบ่
น ๓พกลุ
่ม กลุ่มฬละเท่
่อศึกมีษาข้
ลการเมื
องการ
บ้าง และหลังจากเหตุงกข้ารณ์
วเกิดางกั
อะไรขึ
้นกับ่ผการเมื
งการปกครองของไทย)
ปกครองไทยจากแหล่
อมูลนทีี้แ่แล้ตกต่
นตามที
ู้สอนกำาอหนดให้
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ตามประเด็นที่ผู้สอนกำาหนดให้
ขั้นสอน
ลงในใบกิจกรรม เช่น
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน เพื่อศึกษาข้อมูลเหตุการณ์
๒.๑ เหตุการณ์สำาคัญ
พฤษภาทมิฬจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันตามที่ผู้สอนกำาหนดให้
ผลทีล่เกิะกลุ
ดขึ้น่มร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์พฤษภาทมิฬตามประเด็นที่ผู้
2. นัก๒.๒
เรียนแต่
นักเรียนแต่
ละกลุจม่ กรรม
ส่งตัวแทนสมาชิ
ในกลุพม่ ฤษภาทมิ
๒ - ๓ คน
สอนกำ๓.าหนดให้
ลงในใบกิ
รำาลึกเหตุกการณ์
ฬ ดันำงานีข้้ อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
ของกลุ่มตนเองไปแลกเปลี
่ยนกับสมาชิ
กลุ่ก่มารเกิ
อื่น ๆดเหตุ
จนครบทุ
่ม ฬ
2.1 สถานการณ์
ที่นำากไปสู
การณ์กพกลุ
ฤษภาทมิ
๔. นักเรียนแต่
นำาข้สอำามูคัลญที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน และ
2.2ละกลุ
เหตุก่มารณ์
นำาข้อมูลที่ได้จากการเปรี
งเคราะห์กเารณ์
ป็นข้พอฤษภาทมิ
มูลเหตุการณ์
2.3 ผลทียบเที
่เกิดขึย้นบมาสั
หลังจากเหตุ
ฬ ตามความเข้าใจของกลุ่ม
ตนเอง3. นัก เรียนแต่ละกลุ่ม ส่ง ตัว แทนสมาชิก ในกลุ่ม 2 – 3 คน นำา ข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการ
วิเคราะห์ของกลุ่มตนเองไปแลกเปลี่ยนกับสมาชิกกลุ่มอื่นๆ จนครบทุกกลุ่ม
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(๑)
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ฤษภาทมิ
ฬ
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ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. การสังเคราะห์ข้อมูล
เหตุ
เหตุกการณ์
ารณ์พฤษภาทมิฬ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรือ่ ง
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
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4. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำาคัญของ
เหตุกการณ์
ารณ์ทพสี่ ฤษภาทมิ
ฬ ที่ส ่ง ผลต่อ การปกครองไทย
เหตุ
ง่ ผลต่อการปกครองไทยในปั
จจุบนั ได้อย่าง
ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
เหมาะสม
5. นักเรียนสามารถอภิปรายและแสดงความคิด
เห็น เกี่ย วกับ เหตุ
ารณ์กพารเมื
ฤษอภาทมิ
ฬ กับ การเมือ ง
เหตุกการณ์
งการปกครองไทยได้
การปกครองไทยได้
อย่
างเหมาะสม อย่างเหมาะสม

4. นันักกเรีเรียยนแต่
นแต่ลละกลุ
ะกลุ่ม่มนำนำาาข้ข้ออมูมูลลทีที่ไ่ได้ด้จจากการสั
ากการแลกเปลี
มูลมาเปรียบเที
ยบกันาชัและ
๕.
งเคราะห์่ยกนข้
ลุ่มอของตนเองนำ
าเสนอหน้
้น
เรีนำยาข้นอมูลทีได้จากการเปรียบเทียบมาสังเคราะห์เป็นข้อมูลเหตุการณ์พฤษภาทมิฬตามความ
เข้าใจของกลุ
๖. ครูอ่มธิบตนเอง
ายเพิ่มเติมและสรุปเหตุการณ์
5. นันักกเรีเรียยนร่
นแต่
ละกลุ
าข้อมูลที่ได้าจคัากการสั
งเคราะห์
ตนเองนำ
าเสนอหน้าชั้น
๗.
วมกั
นอภิ่มปนำรายความสำ
ญของเหตุ
การณ์ทขี่มองกลุ
ีผลต่อ่มการเมื
องการปกครอง
เรียน
ของไทยในยุ
คปัจจุบัน โดยครูใช้แนวคำาถามดังต่อไปนี้
6. ครู
อ
่มเติดว่มาและสรุ
ปเหตุการเมื
การณ์อพงการปกครองของไทยเป็
ฤษภาทมิฬ
๗.๑ธินับกายเพิ
เรียนคิ
เหตุการณ์
นอย่างไรบ้าง
7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสำาคัญของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ที่มีผลต่อการเมือง
๗.๒ นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลด้วยการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน
การปกครองของไทยในยุคปัจจุบัน โดยครูใช้แนวคำาถามดังต่อไปนี้
หรือไม่ อย่างไร
7.1 นักเรียนคิดว่าหลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ การเมืองการปกครอง
ขัไทยเป็
้นสรุปนอย่างไรบ้าง
๑. นักเรียนร่7.2
วมกันันกสรุเรีปยบทเรี
เรื่อกงารณ์
เหตุพกฤษภาทมิ
ารณ์การเมื
ผู้สอน
นคิดว่ยานเหตุ
ฬส่องงการปกครองไทยโดยครู
ผลด้วยการเมืองการปกครอง
ใช้ของไทยในปั
แนวคำาถามดั
จจุงบนีัน้ หรือไม่ อย่างไร
ขั้นสรุป ๑.๑ จากกิจกรรมที่นักเรียนทำาไปนั้น นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจาก
สาเหตุ1.ใดนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่อง เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
๑.๒แเหตุ
โดยผู้สอนใช้
นวคำกาารณ์
ถามดัดงั นีกล่้ าว สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งใด
๑.๓
กเรียนคิ
ดว่า เพราะเหตุ
ทำา้นไมประชาชนในยุ
คนัก้นารณ์
จึงสนใจกั
บความเป็
1.1นัจากกิ
จกรรมที
่นักเรียนทำใาดไปนั
นักเรียนคิดว่าเหตุ
พฤษภาทมิ
ฬ เกิดน
ขึ้นเนื่องจากสาเหตุ
ใดเป็นสำาคัญ
ประชาธิ
ปไตย
1.2การที
เหตุก่ปารณ์
ดังกล่าวรับสะท้
ห็นถึงประกอบกั
สิ่งใด บการพิจารณาข้อมูลอย่างดี
๑.๔
ระชาชนได้
ข้อมูอลนให้
ข่าเวสาร
ส่งผลอย่างไร1.3 นักเรียนคิดว่า เพราะเหตุใด ทำาไมประชาชนในยุคนั้นจึงสนใจกับความเป็น
ประชาธิป๑.๕
ไตย จากคำาตอบที่นักเรียนตอบมานั้น นักเรียนสามารถสรุปได้ว่าอย่างไร (การเข้าถึง
1.4และการใช้
การที่ประชาชนได้
รับข้อมูลคข่คล
าวสาร
ประกอบกั
การพิจารณาข้
อมูลอย่างดี
ข้อมูลข่าวสาร
วจิ ารณญาณของบุ
นำามาซึ
ง่ ความรูแ้ บละความเข้
าใจในสถานการณ์
ต่ส่างงผลอย่
ๆ ซึ่งาส่งไร
งผลให้บุคคลสามารถนำาข้อมูลไปใช้ในแนวทางที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ได้)
1.5 จากคำาคอบที่นักเรียนตอบมานั้น นักเรียนสามารถสรุปได้วา่ อย่างไร (การ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52 เรื่อง เหตุ
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ฬ
เหตุกการณ์
�รณ์พก�รเมื
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การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่
เครื่องมือใช้
ที่ใช้

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
ถาม าคัญ
ฤษภา-ทมิ
ฬ -- การตอบ
การ - -คำคำาาภามสำ
ณ์พการเปลี
่ยนแปลง
ด้านความรู1.
้ นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์
สำาคัญ
ได้อย่างถูงการปกครองไทยได้
กต้อง บายเหตุกอารณ์
คำตอบ
าถาม
ย่างถูก- ต้การตอบค�
อง
๑. การเมื
นักเรียอนสามารถอธิ
าถาม
- ค�าถามส�าคัญ
คำาถาม - ใบความรู้
การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง
เรื่อง
ไทยได้อย่างถูกต้อง
เหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ

ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทได้ี่น ำาไปสู่
อย่
างถูดกเหตุ
ต้องการณ์พฤษภาทมิฬได้อย่างถูกต้อง
การเกิ
ด้านทักษะและกระบวนการ
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นหลั
ได้ถงูกจาก
ต้อง
๒. เกินัดกเหตุ
เรี กยารณ์
นสามารถวิ
เ คราะห์
พฤษภาทมิ
ฬได้ถูกต้อ- งการตอบค�าถาม
สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
๓. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลทีเ่ กิด
ขึ้นได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
4. นัก เรีย นสามารถอภิป รายความสำา คัญ ของ
เหตุก ารณ์พที่สฤษภาทมิ
ฬ ทีอ่สการปกครองไทยในปั
่ง ผลต่อ การปกครองไทย
่งผลกระทบต่
จจุบัน
ในปั
บันได้อย่างเหมาะสม
ได้
อย่จาจุงเหมาะสม
5. นัก เรีย นสามารถอภิป รายและแสดงความ
ด้านคุณลักษณะ
เกี่ย วกับ เหตุปกรายความ
ารณ์พการเมื
ฤษภาทมิ
ฬ กับาการเมื
งการปกครองไทย
๔. คินัดกเห็
เรีนยนสามารถอภิ
-อการตอบค�
ถาม อ ง
อย่างเหมาะสม
การปกครองไทยได้
อย่างเหมาะสม
ส�าคัญได้
ของเหตุ
การณ์ที่ส่งผลกระทบต่
อ - การอภิปราย
การปกครองไทยในปั ั จ จุ บั น ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
๕. นั ก เรี ย นสามารถอภิ ป รายและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์
การเมืองการปกครองไทยได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์
เกณฑ์

- ความถูกต้องของคำาตอบ
และความเป็นไปได้
- ความถูกต้องของค�าตอบ
มากกว่าร้อยละ ๘๐
และความเป็นไปได้มากกว่า
ร้อยละ ๘๐

ถาม าคัญ - ความถูกต้องของคำาตอบ
การ - -คำคำาาถามสำ
-- การตอบ
และความเป็นไปได้
คำตอบ
าถาม สำาคัญ
คำาถาม - ใบความรู้ มากกว่าร้อยละ ๘๐
- ค�าถามส�เรืาคั่อญง
- ความถูกต้องของค�าตอบ
เหตุการณ์
และความเป็นไปได้มากกว่า
พฤษภาทมิฬ ร้อยละ ๘๐
ถาม าคัญ - ความถูกต้องของคำาตอบ
การ - -คำคำาาถามสำ
-- การตอบ
และความเป็นไปได้
คำตอบ
าถาม สำาคัญ
มากกว่าร้อยละ ๘๐
าถาม
-คำการ
- การ
อภิ
ปราย
อภิ-ปค�ราย
าถามส�าคัญ
- ความถูกต้องของค�าตอบ
และความเป็นไปได้มากกว่า
ร้อยละ ๘๐
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ครู
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ขอบเขตเนื้อหา
1. เหตุการณ์รการเมื
ัฐประหารในประเทศไทยที
่มีผ ลต่อ
องการปกครองในประเทศไทย
ีผลต่อสังคมไทยในปั
สัทีง่มคมไทยในปั
จจุบัน จจุบัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
งคมไทย
ัฐประหาร
1. นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์รในสั
ในสั
ได้
อย่งาคมไทยได้
งถูกต้อง อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่น ำาไปสู่
การเกิดเหตุการณ์รัฐได้ประหาร
อย่างถูกต้ได้อองย่างถูกต้อง
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นหลังจาก
ถูกต้อง ถูกต้อง
เกิดเหตุการณ์รได้
ัฐประหารได้
ด้านคุณลักษณะ

การรับข้อมูลที่หลากหลาย จำาเป็นจะต้องศึกษาข้อมูล
ต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด
ซึ่งจะนำาไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สาระสำาคัญ

ส 2.2 ม.2/1 วิเคราะห์ข้อ มูล ข่า วสารทางการ
เมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำา
๑.
กัฐารเมื
งการปกครองไทยในความ
องการปกครองไทยในความ
1. ครูตั้งคำา�ถามเกี่ยวกับเหตุการณ์รการเมื
ประหาร
2549 ในความทรงจำา
ทรงจำา�กของนั
ของนั
กเรียนประมาณ
๑๐คนออกมาเขี
คนออกมาเขี
ออกมาเขี
ยานคำ
�ตอบ
ของนั
เรียนกกเรีสุเรีย่มยนนันกสุเรี่มยนันประมาณ
7 –๗๗10-–๑๐
คน
ยนคำ
ตอบบน
ทรงจำ
ยนคำ
าตอบบน
บนกระดาน
โดยใช้
แนวคำ
�ถามดั
กระดาน
โดยใช้
นวคำ
ถามดั
กระดาน
โดยใช้
แแนวคำ
าาถามดั
งงนีนี้ ้ งนี้
๑.๑
1.1 นักเรียนจำ�าอะไรได้บ้าง หรือนักเรียนทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับ
เหตุกฐารณ์
นั้น
การรั
ประหาร
๒.
อ่ มโยงเข้
าสูบ่ ทเรี
2. ครูทบทวนคำ
บทวนคำ�าตอบของนั
ตอบของนักเรีกยเรีนบนกระดาน
ยนบนกระดานและเชื
และเชื
่อมโยงเข้
าสู่บยนท
เรื่อยงนเหตุ
ความร้
ามเข้าใจส่
วนหนึ่งาในเหตกุ
ารณ์่งนในเหตุ
ั้น ซึ่งนักเรีารณ์
ยน
เรี
เรือ่ กงารณ์
เหตุเป็กนารณ์
เป็คนูวความรู
ค้ วามเข้
ใจส่ว นหนึ
ตกต่างกัน และวั
รัอาจจะได้
ฐประหารรับข้ซึอ่งนัมูกลข่เรีายวสารจากแหล่
นอาจจะได้รับงข้อมูลทีข่า่แวสารจากแหล่
งข้อนมูนีลที้เราจะ
่แตก
รียนนรูและวั
้เหตุกนารณ์
จากแหล่
ลต่กางารณ์
ๆ จซึากแหล่
่งจะนำ�ไปสู
ต่ได้าเงกั
นี้เราจะได้
เรียงข้นรูอมู้เหตุ
งข้อ่กมูารเข้
ลต่างาใจถึ
ๆ ซึง่งสาเหตุ
จะนำา
เหตุ่การเข้
ารณ์แาใจถึ
ละผลที
่เกิดขึเหตุ
้นจากเหตุ
นั้น่เกิดขึ้นจากการรัฐประหาร
ไปสู
งสาเหตุ
การณ์กแารณ์
ละผลที
ขั้นสอน
๑. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์รการเมื
ฐั ประหาร
โดยครูกำาหนด
องการปกครองไทย
โดยครู
หนดประเด็
ประเด็กนำาและคำ
าถามดันงและคำ
นี้ าถามดังนี้
ำาไปสู
การเกิ
2.1 สถานการณ์
สถานการณ์ททน่ ี ี่นำาไปสู
ก่ ารเกิ
ดเหตุดเหตุ
การณ์การณ์
รฐั ประหาร
2.2 ลำาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2.3 ผลที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร
๒. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่เหมือนและแตกต่าง
กัน พร้อ มกับ บัน ทึก ข้อ มูล ลงในแผนภาพวงกลมในใบกิจ กรรม
โดยกำ
หนดให้
เขียรนข้ัฐประหาร
อมูลทีเ่ หมืโดยกำ
อนกันาลงในพื
นกัอนนกัและข้
อมูล
เรื่องาเหตุ
การณ์
หนดให้น้ ทีเขีว่ ยงกลมที
นข้อมูท่ ลบั ทีซ้่เอหมื
นลงใน
ทีพื่แ้นตกต่
างกันลงในพื
ที่วนงกลมแต่
ที่วงกลมที
่ทับซ้อ้นนกั
และข้อลมูะวง
ลที่แตกต่างกันลงในพื้นทีว่ งกลมแต่ละวง
4. นักเรียนนำาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบในวงกลมเขียน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ข่าวเหตุการณ์เกี่ยวกับ
การเมื
งการปกครองในประเทศไทย
การรัฐอประหารในประเทศไทย
ภาระงาน / ชิ้นงาน
-

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 53 เรื่อง รัเหตุ
ฐประหาร
ก�รณ์ท�งก�รเมืองก�รปกครองไทย (๒)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำาคัญของการเมืองการปกครองไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุม่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ลำา ดับ เหตุก ารณ์ก ารรัการเมื
กเรียนสามารถอภิปรายความสำาคัญ
ฐ ประหาร
ตามความเข้ตามความเข้
า ใจของนักาเรี
ย น ลงใน
ด้�นคุณ4.ลักนัษณะ
องการปกครองไทย
ใจของ
ของเหตุ๔.
การณ์
ที่ส่งผลต่ปอรายความสำ
การปกครองไทย
เหตุการณ์
รฐั ประหาร
กเรีจยกรรม
น ลงในใบกิ
จกรรม
เหตุการณ์
นั กรัฐเรีประหาร
ย นสามารถอภิ
า คั ญ ของ นัใบกิ
ในปักจารณ์
จุบันได้
างเหมาะสม
5. ครูสุ่ม นัก เรียนจำา นวน 2-3 คน ออกมานำาเสนอข้อ มูล ที่ไ ด้จ าก
เหตุ
ที่สอ่งย่ผลต่
อการปกครองไทยในปัจจุบันได้อย่าง
การวิเคราะห์และสรุปเป็นความเข้าใจของนักเรียนหน้าชั้นเรียน
เหมาะสม
6. ครูสรุปและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์รัฐประหาร
7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสำาคัญของเหตุการณ์รฐั ประหาร
ที่ส่งผลต่อการปกครองของไทยในปัจจุบัน โดยครูใช้แนวคำาถามดังนี้
7.1 นักเรียนคิดว่าการรัเหตุ
ฐประหาร
อการปกครองของไทย
การณ์ต่าส่งงผลต่
ๆ เหล่
านั้น ส่งผลต่อ
ในปัจ จุบันหรือ ไม่ อย่าจงไร
ตอบของนั
ย นตามความ
การปกครองของไทยในปั
จุบนั (ครู
หรือพไม่ิจ ารณาคำ
อย่างไรา(ครู
พจิ ารณคำกาเรี
ตอบของนั
กเรียน
เหมาะสม)
ตามความเหมาะสม)
7.2 นักเรียนคิดว่าหากไม่เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร การปกครอง
จจุบันจะเป็นอย่างไร (ครูพจิ ารณาคำาตอบของนักเรียน
ขัของประเทศไทยในปั
้นสรุป
ตามความเหมาะสม)
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยครูใช้แนวคำาถามดัังนี้
๑.๑ จากการที่นักเรียนได้ทำากิจกรรมในวันนี้ นักเรียนได้รับ
ขั
น
้
สรุ
ป
ข้อมูลที่หลากหลายแต่
แตกต่างกั
และแตกต่
างกันนหรืหรืออไม่ไม่(มี(มีคความหลากหลายและแตกต่
วามหลากหลายและแตกต่างาง
กันไป)
) 1. นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่อง เหตุการณ์รัฐประหาร โดยครู
ใช้แนวคำาถามดั
้ ่นักเเรียนได้รับข้อมูลที่แตกต่างกัน ส่งผลอย่างไร
๑.๒งนีการที
1.1 จากการที่นักเรียนได้ทำากิจกรรมในวันนี้ นักเรียนได้รับข้อมูล
(ส่งผลให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลาย และมีมุมมองที่แตกต่างกัน และทำาให้เกิด
ที่หลากหลายและแตกต่างกันหรือไม่ (มีความหลากหลายและแตกต่างกัน)
ความสับสนได้)
1.2 การที่นักเรียนได้รับข้อมูลที่แตกต่างกัน ส่งผลอย่างไร (ส่งผล
กเรียนมีวิธีการในการจั
ดการกั
บข้นอมูและทำ
ลข่าวสารที
วาม
ให้ได้รับข้อ มู๑.๓
ล ที่หนัลากหลายและมี
ม ุมมองที
่ต ่างกั
า ให้เกิี่มดีคความ
หลากหลายและมุ
มมองแตกต่างกันอย่างไร (ศึกษาข้อมูลทีห่ ลากหลายมากขี้น
สับสนได้)
และศึกษาแหล่
า พร้
การวิดเคราะห์
ผลและผล)
1.3งนัทีก่มเรี
ยนมีอมกั
วิธบกี การใข้
ารในการจั
การกับขข้้ออมูมูลลด้ข่วยเหตุ
าวสารที
่มีความ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 53 เรื่อง เหตุ
รัฐประหาร
ก�รณ์ท�งก�รเมืองก�รปกครองไทย (๒)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำาคัญของการเมืองการปกครองไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุม่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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หลากหลายและมุ
มมองแตกต่
งไร (ศึงกล่
กษาข้
ลที่หลากหลายมาก
๑.๔ การจั
ดการกับาข้งกั
อมูนลอย่
ข่าาวสารดั
าว ส่องมูผลอย่
างไรกับนักเรียน
ขึ้นมและศึ
พร้อมกับใช้การวิ
เคราะห์
ข้อมูลได้ด้)วยเหตุและผล)
(ได้
าซึ่งข้กอษาแหล่
มูลที่ถูกงต้ทีอ่มงา และสามารถนำ
าไปใช้
ประโยชน์
1.4 การจัด การกับ ข้อ มูล ข่า วสารดัง กล่า ว ส่ง ผลอย่า งไรกับ
นักเรียน (ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้)

ก�รณ์ท�งก�รเมืองก�รปกครองไทย (๒)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 53 เรื่อง รัเหตุ
ฐประหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำาคัญของการเมืองการปกครองไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุม่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
1. นัก เรีย นสามารถอธิบ าย - การตอบคำาถาม - คำาถามสำาคัญ
อง
- ใบกิจกรรม เหตุการณ์รการเมื
ัฐประหาร
องการ ได้
เหตุก ารณ์รการเมื
ัฐ ประหาร
การปกครองไทย
อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้อง
ปกครองไทยได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ - การตอบคำาถาม
สถานการณ์ที่นำาไปสู่การเกิด
เ ห ตการณ์
ุก า รได้ณอร์ ย่ัฐางถู
ป กร ต้ะอหงา ร
เหตุ
ต้อง
๓.ได้อนัย่กาเรีงถูยกนสามารถวิ
เคราะห์
3. นัก่ เเรีกิ ยดนสามารถวิ
คราะห์
ผลที
ขี้ น หลั ง จ เาก
เ กิ ด
ผลที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
หลั
ง
จา
กเกิ
ด
เหตุการณ์ได้ถูกต้อง
เ ห ต ุก า ร ณ ร์ ัฐ ป ร ะ ห า ร
ได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
4. นักเรียนสามารถอภิปราย - การตอบคำาถาม
ความสำา คัญ ของเหตุก ารณ์ - การอภิปราย
ร ท ี่ส ่ง ผลต ่อ
ทีรั่สฐ่งปร
ผลต่ะหา
อการปกครองไทยใน
จ จุบ ัน
ปัการปกครองไทยในปั
จจุบันได้อย่างเหมาะสม
ได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์
- ความถูกต้องของคำา
ตอบและความเป็นไปได้
มากกว่าร้อยละ ๘๐

- คำาถามสำาคัญ
- ใบกิจกรรม เหตุการณ์รการเมื
ัฐประหาร
อง
การปกครองไทย

- ความถูกต้องของคำา
ตอบและความเป็นไปได้
มากกว่าร้อยละ ๘๐

- คำาถามสำาคัญ

- ความถูกต้องของคำา
ตอบและความเป็นไปได้
มากกว่าร้อยละ ๘๐
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ครู
(.......................................................)
วันที.่ .........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูต้ รวจ
(.......................................................)
วันที.่ .........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบกิจกรรม
เรื่อกง�รณ์
เหตุกก�รเมื
ารณ์อรงก�รปกครองไทย
ัฐประหาร
เรื่อง เหตุ
คำาชี้แจง : ให้นักเรียนลำ�ดับเหตุก�รณ์รัฐประห�ร จ�กนั้นวิเคร�ะห์ข้อมูลลงในช่องว่�งให้ถูกต้อง
สถานการณ์ที่นำาไปสู่
เหตุฐประหาร
ก�รณ์
การรั

ดับเหตุ
การณ์
ลำ�ดัลำบาเหตุ
ก�รณ์
สำ�คัสญำาคัญ

ผลของการรั
ประหาร
เหตุกฐ�รณ์

สรุปข้อมูลที่ได้จ�กก�รวิเคร�ะห์
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำา
ส 2.2 ม.2/1 วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการ
1. ครูทบทวนและสนทนาเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
เมือ งการปกครองที่ม ีผ ลกระทบต่อ สัง คมไทยสมัย ที่มีผลต่อการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบัน
ปัจจุบัน
1.๑ นักเรียนคิดว่าข่าวเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
สาระสำาคัญ
การเมืองและความสุขสงบของสังคมอย่างไร (ครูพจิ ารณาคำาตอบของ
การศึกษาข้อมูลที่หลากหลายและการวิเคราะห์ นักเรียนตามความเหมาะสม)
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำาให้ได้มาซึ่งความเข้าใจและ
ปฏิบัติต่อเหตุการณ์ทางการเมืองได้อย่างเหมาะสม นำา ขั้นสอน
๑. ครูเล่าข่าวเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและความสุขสงบ
ไปสู่ความเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคมได้
ของสังคม
ขอบเขตเนื้อหา
2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสรุปเหตุการณ์ จากข่าวที่ครูนำามา
1. การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองที่มีผล เล่า โดยครูกำาหนดประเด็นและคำาถามดังนี้
ต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
2.1 สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันมีเรื่องใดบ้างที่มี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ผลต่อสังคมไทย
ด้านความรู้
3. ครูสุ่มนักเรียนจำานวน 3 – 4 คน ออกมาตอบคำาถามเกี่ยวกับ
1. นัก เรีย นสามารถอธิบ ายเหตุก ารณ์ท าง เหตุการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบัน หลังจากการสรุปตามประเด็น
การเมือ งการปกครองที่ม ีผ ลต่อ สัง คมไทยได้อ ย่า ง ที่ครูกำาหนดให้หน้าชั้นเรียน
ถูกต้อง
4. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน จากนั้นให้
ด้านทักษะและกระบวนการ
แต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางการเมือง
2. นัก เรีย นสามารถวิเ คราะห์ส ถานการณ์ ที่มที ั้งผลดีและผลกระทบต่อสังคมไทย
การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง ได้อย่างถูกต้อง
5. ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่ม นำาเสนอผลงาน
3. นัก เรีย นสามารถเปรีย บเทีย บผลดีแ ละผล
6. ครูสรุปและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมือง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาระงาน / ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ข่าวเกี่ยวกับการเมืองการเปลี่ยนแปลง
การปกครองของไทยที่มีความสำาคัญต่อ
ประเทศไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 54 เรื่อง เหตุการณ์สำาคัญทางการเมืองการปกครองของไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำาคัญของการเมืองการปกครองไทย
กลุม่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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กระทบของเหตุการณ์ทางการเมือง ได้อย่างเหมาะสม
7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสำาคัญของเหตุการณ์ทางการเมือง
ด้านคุณลักษณะ
ที่ส่งผลต่อการปกครองของไทยในปัจจุบัน โดยครูใช้แนวคำาถามดังนี้
4. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำาคัญของ
7.1 นักเรียนคิดว่า เหตุการณ์ทางการเมืองนี้ โดยภาพรวมแล้ว
เหตุการณ์ทางการเมือง ที่ส่งผลต่อการปกครองไทย ควรเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร
7.2 นักเรียนคิดว่า เหตุการณ์ทางการเมืองส่งผลต่อการเมือง
ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
การปกครองของไทยในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด อย่างไร
7.3 ในฐานะที่นักเรียนเป็นพลเมืองของประเทศชาติ นักเรียน
จะปฏิบัติตนอย่างไร กับการเมืองการปกครองไทยในปัจจุบัน
ขั้นสรุป
1. นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยครูใช้แนวคำาถามดังนี้
1.1 จากการที่นักเรียนได้ศกึ ษาข้อมูลทางการเมือง นักเรียน
ต้อ งมีค วามรู้ค วามเข้า ใจเรื่อ งใดบ้า ง (ต้อ งเข้า ใจความเป็น มาของ
เหตุการณ์ทางการเมืองอย่างเป็นลำาดับขั้น)
1.2 นักเรียนมีวิธกี ารอย่างไรที่จะได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจ
ในข้อมูลทางการเมือง (การศึกษาข้อมูลที่หลากหลายและการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ)
1.3 แล้ว ส่ง ผลอย่า งไรกับ ตัว นัก เรีย น และสัง คม (ส่งผลให้
สามารถเข้าใจและปฏิบัติต่อเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้อย่างถูก
ต้อง และทำาให้สังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 54 เรื่อง เหตุการณ์สำาคัญทางการเมืองการปกครองของไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำาคัญของการเมืองการปกครองไทย
กลุม่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
1. นัก เรีย นสามารถอธิบ าย - การตอบคำาถาม - คำาถามสำาคัญ
เหต ุก าร ณ ์ท า งก าร เมือ ง
ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ - การตอบคำาถาม - คำาถามสำาคัญ
เหตุการณ์สำาคัญทางการเมือง
ได้อย่างถูกต้อง
3. นัก เรีย นสามารถเปรีย บ
เทียบผลดีและผลกระทบของ
การเมืองได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
4. นักเรียนสามารถอภิปราย - การตอบคำาถาม - คำาถามสำาคัญ
ความสำา คัญ ของเหตุก ารณ์ - การอภิปราย
ทางการเมือง ที่ส่งผลต่อการ
ปกครองไทยในปัจ จุบ ัน ได้
อย่างเหมาะสม

เกณฑ์
- ความถูกต้องของคำาตอบและ
ความเป็นไปได้ มากกว่าร้อยละ ๘๐

- ความถูกต้องของคำาตอบและ
ความเป็นไปได้ มากกว่าร้อยละ ๘๐

- ความถูกต้องของคำาตอบและ
ความเป็นไปได้ มากกว่าร้อยละ ๘๐
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ครู
(.......................................................)
วันที.่ .........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูต้ รวจ
(.......................................................)
วันที.่ .........เดือน..........พ.ศ.............
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐๒ เวลา ๖ ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ หน้ำที่พหน้ลเมื
าทีอ่พงลเมื
ง วัฒนธรรม
และการดำเนิ
นชีวงิตคม
ในสังคม
วัฒอนธรรม
และกำรด�
ำเนินชีวิตในสั
มาตรฐานการเรียนรู้ ส๒.๑
เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส๒.๑ ม.๒/๔ อธิอธิ
บายความคล้
ายคลึ
งและแตกต่
างของวั
ฒนธรรมไทยและวั
นธรรมของประเทศ
บำยควำมคล้
ำยคลึ
งและแตกต่
ำงของวั
ฒนธรรมไทยและวั
ฒฒ
นธรรมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
๒ .สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ จะส่งผลให้บุคคลสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างสันติสุข
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. วัฒนธรรมไทย
๒. วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
๓. วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของเอเชียใต้
๔. วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
๕. วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเอเชียกลาง
๖. ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมเอเชีย
ทักษะ/กระบวนการ
๑. กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม
๒. กระบวนการสืบเสาะความรู้
๓. กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
๔. กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๕. ทักษะการคิดวิเคราะห์
๖. ทักษะการนำเสนอ
๗. ทักษะการอภิปราย
ษะกำรเปรียยบเที
บเทียยบบ
๘.ทัทักกษะการเปรี
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เจตคติ
ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบกิจกรรม Asia Expo มหกรรมการท่องเที่ยวเอเชีย
- แบบบันทึกความรู้ Asia Expo มหกรรมการท่องเที่ยวเอเชีย
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. ปัจจัยของความ ระบุปัจจัยความ
ระบุปัจจัยความ
ระบุปัจจัยความ
แตกต่างทาง
แตกต่างทาง
แตกต่างทาง
แตกต่างทาง
วัฒนธรรมของ
วัฒนธรรมของ
วัฒนธรรมของ
วัฒนธรรมของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ใน ภูมิภาคต่าง ๆ ใน ภูมิภาคต่าง ๆ ใน
เอเชีย
เอเชีย ได้ถูกต้องใน เอเชีย ได้ถูกต้อง ๓ เอเชีย ได้ถูกต้อง ๒
ประเด็นดังนี้
ประเด็น
ประเด็น
๑. ภูมิศาสตร์
๒. ประวัติศาสตร์
๓. ศาสนา ความ
เชื่อและศาสนา
๒. ความคล้ายคลึง ระบุลักษณะทาง
ระบุลักษณะทาง
ระบุลักษณะทาง
และความแตกต่างกัน วัฒนธรรมของทวีป วัฒนธรรมของทวีป วัฒนธรรมของทวีป
ทางวัฒนธรรมของ เอเชียแต่ละภูมิภาค เอเชียแต่ละภูมิภาค เอเชียแต่ละภูมิภาค
ภูมิภาคเอเชีย
ที่มีลักษณะ
ที่มีลักษณะ
ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันและ คล้ายคลึงกันและ คล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกันถูกต้อง แตกต่างกันถูกต้อง แตกต่างกันถูกต้อง
ประเด็นละไม่น้อย ประเด็นละ ๔ ข้อ ประเด็นละ ๓ ข้อ
กว่า ๔ ข้อ
ประเด็นการประเมิน

๑ (ปรับปรุง)
ระบุปัจจัยความ
แตกต่างทาง
วัฒนธรรมของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ใน
เอเชีย ได้ถูกต้อง ๑
ประเด็น

ระบุลักษณะทาง
วัฒนธรรมของทวีป
เอเชียแต่ละภูมิภาค
ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกันถูกต้อง
ประเด็นละ ๒ ข้อ
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ประเด็นการประเมิน
๓. นำเสนอ
เอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ใน
เอเชีย
๔. วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคต่างๆในทวีป
เอเชีย

๔ (ดีมาก)
นำเสนอเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมตาม
ประเด็นที่
กำหนดให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
ระบุวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคต่างๆ ใน
ทวีปเอเชียตาม
ประเด็นที่
กำหนดให้ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ทั้ง ๕
ประเด็น

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
นำเสนอเอกลักษณ์ นำเสนอเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมตาม ทางวัฒนธรรมตาม
ประเด็นที่
ประเด็นที่
กำหนดให้ผิดไป
กำหนดให้ผิดไป
หรือขาดไป ๑
หรือขาดไป ๒
ประเด็น
ประเด็น
ระบุวัฒนธรรมไทย ระบุวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมของ และวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคต่างๆ ใน
ภูมิภาคต่างๆ ใน
ทวีปเอเชียตาม
ทวีปเอเชียตาม
ประเด็นที่
ประเด็นที่
กำหนดให้ได้ถูกต้อง กำหนดให้ได้ถูกต้อง
๔ ประเด็น
๓ ประเด็น

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
๑๓ - ๑๔
คะแนน
๑๑ - ๑๒
คะแนน
๗ - ๑๐
คะแนน
ต่ำกว่า ๑๐
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับ

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง
พอใช้ ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
นำเสนอเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมตาม
ประเด็นที่
กำหนดให้ผิดไป
หรือขาดไป ๓
ประเด็น
ระบุวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคต่างๆ ใน
ทวีปเอเชียตาม
ประเด็นที่
กำหนดให้ได้ถูกต้อง
๒ ประเด็น
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ชื่อ - สกุล............................................ชั้น.............เลขที่............

ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง Asia Expo มหกรรมการท่องเที่ยวเอเชีย
หน่วยที่ 8 เรื่อง วัฒนธรรมไทย – เอเชีย

ที่มา : http://drphot.com/lifestyle/archives/566
566
การแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo) งานแสดงนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถือว่า
เป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์อันดับ 3 ของโลก รองจากกีฬาโอลิมปิก และฟุตบอลโลก เพื่อให้แต่ละ
ประเทศได้มีโอกาสมาประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของประเทศตนเอง ให้คนทั้งโลกได้รู้จัก
ดังนั้นในฐานะที่นักเรียนเป็นตัวแทนของประเทศในภูมิภาค (เอเชียใต้/เอเชียตะวันออก/เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้/เอเชียตะวันตกเฉียงใต้/เอเชียกลาง) นักเรียนจะนาวัฒนธรรมในภูมิภาคมานาเสนอ
อย่างไร (นาเสนอหน้าชั้นเรียน)
อาหาร
การแต่งกาย
ภาษา
ศาสนา/ความเชื่อ
ศิลปะ
อื่นๆ

การแต่งกาย

อาหาร

ศิลปะ

ศาสนา
/ความเชื่อ

ภาษา

รูปแบบวัฒนธรรม

ไทย

เอเชียใต้

เอเชียตะวันออก

แบบบันทึกความรู้
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้

เอเชียตะวันตกเฉียง
ใต้

เอเชียกลาง

ชื่อ - นามสกุล ___________________________
ชั้น _______ เลขที่ _______
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รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
มัธยมศึกษาปีที่ 2

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
แหล่งการเรี
แหล่งยเรีนรูย้ นรู้
ขั้นนา
1. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ส 2.1 ม.2/4 อธิบายความ
1. ครูยกตัวอย่างปัญหาการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในทางเสื่อมลง กระทรวงวัฒนธรรม. (2562). เข้าถึงเมื่อ ๑
คล้ายคลึงและแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและ
โดยให้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากวี ดิ ทั ศ น์ เ รื่ อ งประเพณี ส งกรานต์ กั บ
๓3 มกราคม. เข้าถึงได้จาก
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อ
วัฒนธรรมที่ผิดเพี้ยน (ความยาว 2 นาที)
https://www.mนาไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
culture.go.th/adminli/ main.php?
สาระสาคัญ
filename=index
ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมทาง
สื่อ สือ่
ภูมิศาสตร์ ความเชื่อของบุคคล บริบทของสังคม
1. วีดิทัศน์เรื่องประเพณีสงกรานต์
และวัฒนธรรม และการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคน
กับวัฒนธรรมที่ผิดเพี้ยน
ในสังคมอื่น เป็นปัจจัยสาคัญในการหล่อหลอม
2. แผนภาพเรื่องที่มาของ
และสร้างสรรค์วัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคให้
วัฒนธรรมไทย
แตกต่างกัน
วีดิทัศน์เรื่องประเพณีสงกรานต์กับวัฒนธรรมที่ผิดเพี้ยน
3. ใบความรู้เรื่องวัฒนธรรม 4 ภาค
ขอบเขตเนื้อหา
2
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=xCjn2KJURE0
4. ใบกิจกรรมเรื่องวัฒนธรรม 4 ภาค
- วัฒนธรรมไทย
นักเรียนอภิปรายในประเด็น ประเพณีสงกรานต์กับวัฒนธรรมที่
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ผิดเพี้ยน โดยครูใช้แนวคาถามดังนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมเรื่องวัฒนธรรม 4 ภาค
ด้านความรู้
1. นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55 เรื่อง วัฒนธรรมไทย

๔๓๓
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สร้
งสรรค์ทกางวั
ฒยนธรรมในภู
มิภาคต่าง ๆ ของ
จุดาประสงค์
ารเรี
นรู้
ประเทศไทยได้
ด้านความรู้ อย่างมีเหตุผล
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนวิเครำะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
2. ำนังสรรค์
กเรียนเปรี
ยบความแตกต่
กำรสร้
ทำงวัยฒบเที
นธรรมในภู
มิภำคต่ำางงของ
ๆ
วัของประเทศไทยได้
ฒนธรรมไทย ในแต่อลย่ะภู
ม
ภ
ิ
าคได้
อ
ย่
า
งถู
ก
ต้
อ
ง
ำงมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
ด้านทักษะและกระบวนการ
3. นักเรียนน าเสนอกลยุทธ์ในการอนุรั กษ์
๒. นักเรียนเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของ
วัฒนธรรมไทยได้อย่างสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภำคได้อย่ำงถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๓. นักเรียนน�ำเสนอกลยุทธิ์ในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยได้อย่ำงสร้ำงสรรค์

รายวิชา สังคมศึกษา

ขั้นสอน
1. ครูอธิบายแผนภาพเรื่องที่มาของวัฒนธรรมไทย โดยใช้แนว
คาถามหลักในการอธิบาย คือ ปัจจัยที่ทาให้เกิดวัฒนธรรมไทย ประกอบ
ไปด้ ว ยอะไรบ้ า ง (สภาพแวดล้ อ มทางภู มิ ศ าสตร์ , อิ ท ธิ พ ลจาก
พระพุ ท ธศาสนา อิ ท ธิ พ ลจากศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู , ภู มิ ห ลั ง ทาง
ประวัติศาสตร์, การรับเอาวัฒนธรรมอื่นมาปรับใช้) (Obj.1)

เมื่ อ นั ก เรี ย นตอบค าถามแล้ ว ครู เ ชื่ อ มโยงเข้ า สู่ บ ทเรี ย น
“ความส าคัญของรากเหง้าทางวัฒ นธรรมที่สะท้อนผ่ านภูมิปัญญาและ
ถ่ายทอดกันมาเป็นระยะนาน ทาให้ประเทศไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์
ที่ห ลากหลายตามสภาพทางภูมิศาสตร์ แตกต่างกัน ซึ่ งประเทศไทย มี
วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลายถึ ง 4 ภู มิ ภ าค ดั ง นั้ น ในวั น นี้ เ ราจะเรี ย น
วัฒนธรรม 4 ภาค

1.1 การเต้นโชว์ การแต่งกายไม่เหมาะสม สาดน้าอย่างรุนแรง
ถือเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ไม่ เพราะเป็นการ
ขักำรขั
ดต่อดธรรมเนี
ยมประเพณี
ไทยไและถื
อเป็นอเป็
การท
าลายประเพณี
ที่ดีงทาม)
ต่อธรรมเนี
ยมประเพณี
ทย และถื
นกำรท�
ำลำยประเพณี
ี่ดีงำม)
1.2 ประเพณี ส งกรานต์ ที่ ดี ง ามควรเป็ น อย่ า งไร (เป็ น วั น
ครอบครั ว สมาชิ กทุกคนจะได้กลั บ มาเจอกัน และร่ ว มกัน รดนาดาหั ว
ผู้ใหญ่ รับพร และทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55 เรื่อง วัฒนธรรมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
มัธยมศึกษาปีที่ 2

๔๓๔

400
411
434

รายวิชา สังคมศึกษา

แผนภาพเรื่องที่มาของวัฒนธรรมไทย
2. ครู แ บ่ ง นั ก เรี ย นออกเป็ น 4 กลุ่ ม ๆ คละความสามารถ
ดังต่อไปนี้
- กลุ่มที่ 1 เป็นตัวแทนของภาคเหนือ
- กลุ่มที่ 2 เป็นตัวแทนของภาคกลาง
- กลุ่มที่ 3 เป็นตัวแทนของภาคอีสาน
- กลุ่มที่ 4 เป็นตัวแทนของภาคใต้
3. ครูแจกใบความรู้เรื่องวัฒนธรรม 4 ภาค และ ใบกิจกรรมเรื่อง
วัฒนธรรม 4 ภาค ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์วัฒนธรรม
แต่ละภูมิภาค ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ การแต่งกาย ภาษา อาหาร และ
ประเพณี (Obj.2)
4. ครูจัดกิจกรรม “มหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจสี่ภาค” โดย
จาลองสถานการณ์กาหนดให้ห้องเรียนอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55 เรื่อง วัฒนธรรมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
มัธยมศึกษาปีที่ 2

๔๓๕

401
412
435

รายวิชา สังคมศึกษา

4.1 ครู จ าลองสถานการณ์ จ ริ ง ห้ อ งเรี ย นเป็ น เวที ก าร
ประชุ ม ระดั บ ชาติ โดยหั ว ข้ อ ในการจั ด ประชุ ม คื อ เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์
วัฒ นธรรมของประเทศไทย โดยจะมี ป ราชญ์ ท้ อ งถิ่ น ไทย 4 ภาค มา
น าเสนอวั ฒ นธรรมท้ องถิ่น ของตน ในด้า นต่าง ๆ คือ ด้านภาษา ด้า น
อาหาร ด้านประเพณี และด้านการแต่งกาย
4.2 นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม จะต้ อ งน าเสนอกลยุ ท ธ์ ใ นการ
อนุรักษ์รวักัฒษ์นธรรมไทย
กำรอนุ
วัฒนธรรมไทย
4.3 ครูแจกกระดาษบรูฟ เพื่อเขียนผังงาน ภายในกลุ่มโดย
ให้เวลา 5 นาที
4.4 ครูจับสลากเพื่อ สุ่มนักเรียนออกมานาเสนอผลงาน จน
จนครบทั
๔ ภำค
เวลำกลุ
๓ นำที
ครบทั้ง 4้ง ภาค
ให้เให้
วลากลุ
่มละ่มละ
3 นาที
4.5 นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มกั น อภิ ป รายผลการจั ด งาน
“มหกรรมเอกลั ก ษณ์ ไ ทย หั ว ใจสี่ ภ าค” ถึ ง แนวทางส าคั ญ ที่ จ ะท าให้
วัฒนธรรมไทย สามารถธารงอยู่ได้ คือการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และ
ร่วมกันสืบสานประเพณีดั้งเดิมไม่ให้สูญหายไป
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความสาคัญ โดยครูใช้แนว
คาถามดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55 เรื่อง วัฒนธรรมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
มัธยมศึกษาปีที่ 2

๔๓๖

402
413
436

รายวิชา สังคมศึกษา

1.1 วัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันเพราะ (ความ
แตกต่างของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ความเชื่อของบุคคล บริบท
ของสังคมและวัฒนธรรม และการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนในสังคมอื่น)
1.2 นักเรียนสามารถช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้
อย่างไร (ต้องช่วยกันพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
ปัจจุบัน) 8

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55 เรื่อง วัฒนธรรมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
มัธยมศึกษาปีที่ 2

๔๓๗

437
403
414

404
415
438 438

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
กำรสร้
ำงสรรค์
ทำงฒนธรรม
สร้างสรรค์
ทางวั
มิ ภ าคต่ ามงิภำคต่
ๆ ของ
วัในภู
ฒนธรรมในภู
ำง ๆ
ประเทศไทย
ของประเทศไทย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- เปรียบเทียบความ
แตกต่างของวัฒนธรรม
ไทย ในแต่ละภูมิภาค

ด้านคุณลักษณะ

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
- การถาม-ตอบ
- คาถาม
- ตอบคาถามถูกต้องร้อย
- การอธิบายแผนภาพ - แผนภาพเรื่องที่มาของ ละ
๖0 ๖๐
ร้อยละ
เรื่องที่มาของ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทย

- การถาม-ตอบ
- การร่วมกิจกรรม
“มหกรรมเอกลักษณ์
ไทยหัหัววใจสี
ใจสี่ภ่ภำค”
าค”

- การถาม-ตอบ
- การร่วมกิจกรรม
- นาเสนอกลยุทธ์ในการ
กำรอนุ
วัฒนธรรมไทย “มหกรรมเอกลักษณ์
อนุรักษ์รวักัฒษ์นธรรมไทย
ไทยหัหัววใจสี
ใจสี่ภ่ภำค”
าค”

- คาถาม
- กิจกรรม“มหกรรม
เอกลักษณ์ไทย หัวใจสี่
หัวใจสี่ภำค”
ภาค”
- ใบความรู้เรื่อง
วัฒนธรรม 4 ภาค
- ใบกิจกรรมเรื่อง
วัฒนธรรม 4 ภาค
- คาถาม
- กิจกรรม“มหกรรม
เอกลักษณ์ไทย หัวใจสี่
หัภาค”
วใจสี่ภำค”

- ตอบคาถามถูกต้องร้อย
ละ
60 ๖๐
ร้อยละ

- ตอบคาถามถูกต้องร้อย
ละ
60 ๖๐
ร้อยละ

405
416
439 439

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........

440

406
417
440
ชื่อ - สกุล............................................ชั้น.............เลขที่............

ใบกิจกรรมวัฒนธรรมไทย 4 ภาค
คาชี้แจง

ด้าน

ภาค

การแต่ง
กาย

อาหาร

ภาษา
ประเพณี
และ
ศิลศิปะการแ
ลปะ
สดง
การแสดง

ให้นักเรียนตอบคาถามลงในตารางให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

407
441
441 418

ใบความรู้วัฒนธรรมไทย 4 ภาค (ภาคเหนือ)
ได้รับอิทธิพลมาจากบางส่วนมาจากเมียนมา และไทยใหญ่ พูดภาษาคาเมือง ตัวอย่างวัฒนธรรมของ
ชาวเหนือเช่น บ้านประดับด้วยกาแล การแต่งกายผู้ชายจะนุ่งกางเกงที่เรียกว่า “เตี่ยว หรือเตี่ยวสะตอ” ทามา
จากผ้าฝ้าย ย้อมสีน้าเงินหรือสีดา สวมเสื้อผ้าฝ้ายคอกลม แขนสั้น เรียกว่า “เสื้อม่อฮ่อม ”ผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่น
(ผ้าถุง) ยาวเกือบถึงตาตุ่ม ผ้าถุงจะมีความประณีต ลวดลายสวยงาม สาหรับเสื้อจะเป็นเสื้อคอกลมแขนยาว
เกล้าผมมวย อาหารพื้นเมืองเช่น แกงฮังเล น้าพริกหนุ่ม ไส้อั่ว ข้าวซอย เป็นต้น ส่วนศิลปะการแสดง เช่น
ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเงี้ยว ตีกลองสะบัดชัย เป็นต้น
ที่มา. กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. (2554). หนั
หนังงสืสืออเรีเรียยนรายวิ
นรายวิชชาพื
าพื้นน้ ฐาน
ฐาน สัสังงคมศึ
คมศึกกษา
ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
นธรรม ม.๑
งเทพฯ
ม.1.กรุกรุ
งเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

408
419
442 442

ใบความรู้วัฒนธรรมไทย 4 ภาค (ภาคอีสาน)
มีวัฒนธรรมบางส่วนคล้ายลาว และเขมร พูด ภาษาอีสาน ตัวอย่างวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เช่น บ้านจะมีใต้ถุนสูงทาหน้าต่างเป็นช่องแคบๆ การแต่งกาย ผู้ชายจะใส่กางเกงขาก๊วย ใส่เสื้อคอกลม มี
ผ้าขาวม้าไว้พาดบ่ า หรือคาดเอว ฝ่ ายหญิงจะนุ่งผ้ าถุงหรือโจงกระเบน สวมเสื้ อคอกลมแขนยาว อาหาร
พื้นเมือง เช่น ปลาร้า ส้มตา ลาบก้อย แจ่ว ส่วนศิลปะการแสดง เช่นเซิ้งต่างๆ หมอลา การเป่าแคน การแสดง
โปงลาง เป็นต้น
ที่มา. กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. (2554). หนั
หนังงสืสืออเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
นธรรม ม.๑
งเทพฯ
ม.1.กรุกรุ
งเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

409
420
443 443

ใบความรู้วัฒนธรรมไทย 4 ภาค (ภาคกลาง)
พูดภาษาภาคกลาง ตัวอย่างวัฒนธรรมภาคกลางเช่น บ้านจะมีใต้ถุนสูง หลังคามีหน้าจั่ว หน้าต่างกว้าง
การแต่งกายพื้นเมือง ผู้ชายจะใส่กางเกงขาก๊วย เสื้อคอกลม มีผ้าขาวม้าพาดบ่า หรือคาดเอว ผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุง
หรือโจงกระเบน สวมเสื้อคอกลมแขนยาว อาหารพื้นเมืองเช่นต้มยา แกงส้ม น้าพริกปลาทู แกงกะทิต่างๆ ข้าว
แช่ ส่วนศิลปะการแสดง เช่น รากลองยาว ราโทน ละครชาตรี หนังใหญ่ เป็นต้น
ที่มา. กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. (2554). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ม.๑ กรุงเทพฯ
วัฒนธรรม ม.1. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

410
444
444 421

ใบความรู้วัฒนธรรมไทย 4 ภาค (ภาคใต้)
ได้รับ วัฒ นธรรมบางส่ว นมาจากมาเลเซีย นับ ถือพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม พูดภาษาใต้
ตัวอย่างวัฒนธรรมวัฒนธรรม เช่น บ้านจะยกพื้นสูง เสาวางอยู่บนตอ หลังคาทรงสูง ลาดเอียง ชายคายาวยื่น
การแต่งกายผู้ชายจะนุ่งโสร่ง เสื้อคอกลมแขนยาว อาหารพื้นเมืองมักจะมีรสจัด เช่นแกงเหลือง แกงไตปลา
น้าบูดู ส่วนศิลปะการแสดง เช่น โนห์รา ลิเกฮูลู เต้นรองเง็ง เป็นต้น

หนังงสืสืออเรีเรียยนรายวิ
นรายวิชชาพื
าพื้นน้ ฐาน
ฐาน สัสังงคมศึ
คมศึกษา
ษา ศาสนา และ
ที่มา. กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. (2554). หนั
ม.1.กรุกรุ
งเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
งเทพฯ
วัฒนธรรม ม.๑

แผนการจัดการเรียนรู/ที่ ๕๖
56 เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต/
หนAวยการเรียนรู/ที่ 8๘ เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
เวลา ๑1 ชั่วโมง
กลุAมสาระการเรียนรู/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปPที่ ๒2
กิจกรรมการเรียนรู/
แหลAงเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ขั้นนำ
๑.- หนังสือเรียน หน.าที่พลเมือง
สส ๒.๑
2.1 ม.๒/๔
ม.2/4 อธิบายความคล.ายคลึง
1. ครู
คครูรูเปิเ ปUปิดดเพ
ลงอาเซี
น ร5ววเวลำ
ม ใจ๔.๑๓
เวลานำที
4.13 (ที
่ ม า วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ม.๒
๑.
ด เพลงอำเซี
มใจ
เวลำ
๔.๑๓
นำที
เพลงอำเซี
ยนร่ยวยนร่
มใจ
ม.2
และแตกต5างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของ
https://www.youtube.com/watch?v=Ril1HpbgO20)
และ
(ที่มำ https://www.youtube.com/watch?v=Ril1HpbgO20)
๒.- หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู5ความเข.าใจอัน
ตัและตั
้งคำถามกั
บนักบเรีนัยกนเรีดัยงนต5อดัไปนี
้งค�ำถำมกั
งต่อ้ ไปนี้
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาป~ปีที่ 2๒
ดีระหว5างกัน
- เพลงดังกล5าว กล5าวถึงภูมิภาคใด
สื่อ
สาระสำคั ญ เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต. มี
- มีประเทศใดบ.างที่ปรากฏในเนื้อเพลงข.างต.น
๑.- เพลงอาเซียนร5วมใจ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปNนอย5างมาก บน
๒.
2. ครูเชื่อมโยงเข.าสู5บทเรียน โดยอธิบายเพิ่มเติมถึงเพลง
๒.- กิจกรรมที่นี่ที่ไหน
แผ5 น ดิ น ใหญ5 จะมี ก ารผสมผสานกั น ระหว5 า ง
อาเซี
ษณVท่แี สดงถึงควำมร่
ความร5วมมือร่ร5วมใจในกำร
มใจในการ
อำเซียนร5
นร่วมใจเปN
มใจเป็นสัญลักษณที
๓.- กิจกรรม เยาวชนคนอาเซียน
วั ฒ นธรรมอิ น เดี ย และจี น ส5 ว นอิ น โดนี เซี ย ,
ร5รวมตั
วมตัวกันของ ๑๐
10 ประเทศ
งใต.ถือเป็
เปNน ภาระงาน/ชิ้นงาน
ประเทศ ซึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ฟUลิปปUนสV, มาเลเซีย และสิงคโปรVนั้นประกอบด.วย
ภูมิภาคที่หลากหลายทางวัฒนธรรม จึงจำเปNนอย5างยิ่งที่เราต.อง
โปสเตอรV กิ จ กรรม “เยาวชนคน
วัฒ นธรรมอาหรับ , โปรตุเกส, สเปน, จีน, อินเดีย
เรียนรู.สังคมและวัฒ นธรรม เพื่ อให.สามารถอยู5ร5วมกันบนความ อาเซียน”
และวัฒนธรรมพื้นเมืองมลายู ส5วนบรูไนจะค5อนข.าง
แตกต5างได.อย5างมีความสุข
แตกต5 า งจากประเทศอื่ น เพราะได. รั บ อิ ท ธิ พ ล
มากมายจากวัฒ นธรรมอาหรับ ซึ่งเปN นผลมาจาก
การเปN น เส. น ทางผ5 า นทางการค. า ระหว5 า งจี น อินเดีย

๔๔๕

411
422
445

ด/านคุณลักษณะ
๓.3. เห็นคุณค5าของการอยู5ร5วมกันบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย

๒.2. วิเคราะหVปÇจจัยที่ส5งผลให.เกิดวัฒนธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต.ได.อย5างถูกต.อง

ด/านทักษะและกระบวนการ
ประเทศไว. จากนั้นสุ5มนักเรียน ๑๐
10 คนเพื่อเลือกหมายเลขและ
ตอบว5าคือที่ตั้งของประเทศใด เปNนการทบทวนความรู.เรื่อง
ตำแหน5งที่ตั้งของประเทศต5าง ๆ ก5อนการเรียนการสอน จากนั้น
ครูเพิ่มเติมความรู.เกี่ยวกับที่ตั้ง และอาณาเขตของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต.ให.สมบูรณV

แผนการจัดการเรียนรู/ที่ ๕๖
56 เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต/
หนAวยการเรียนรู/ที่ 8๘ เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุAมสาระการเรียนรู/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ขั้นสอน
ขอบเขตเนื้อหา
๑.1. ครูจัดกิจกรรม ที่นี่ที่ไหน? โดยเปUดแผนที่แสดงอาณาเขต
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต.
ประเทศต5าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต. โดยปUดชื่อ
จุดประสงคYการเรียนรู/
ด/านความรู/
๑.1. อธิบายลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมใน
ิภำคเอเชี
ยตะวั
นออกเฉี
ยงใต้
ย่ำกงถูต.กอต้ง อง
ภูในภู
มิภมาคเอเชี
ยตะวั
นออกเฉี
ยงใต.
ได.อได้ย5อางถู

เวลา ๑1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปPที่ ๒2

๔๔๖

412
423
446

ขั้นสรุปขั้นสรุป
๑.1. ครูและนักเรียนร5วมกันสรุปบทเรียนร5วมกัน
ดัง่อต5สรุ
อไปนี
้ ยนรู้ ดังต่อไปนี้
๒.2. ครูตั้งคำถามกับนักเรียน เพื
ปกำรเรี

แผนการจัดการเรียนรู/ที่ ๕๖
56 เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต/
หนAวยการเรียนรู/ที่ 8๘ เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุAมสาระการเรียนรู/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
๒.2. ครู ให. นั ก เรี ย นแต5 ล ะกลุ5 ม ทำกิ จ กรรม “เยาวชนคน
อาเซี ย น” โดยมี ก ติ ก าคื อ ครู แ จกกระดาษที่ มี ธ งประจำชาติ
อาเซียนให.แต5ละกลุ5ม ๆ ละ ๑1 ประเทศ และให.นักเรียนใช.เวลา 5
๕นาที
นำทีในการศึ
ในกำรศึกษาข.
กษำข้ออมูมูลลเรืเรื่อ่องวังวัฒฒนธรรมในด.
นธรรมในด้าำนต5
นต่ำาง ๆ อำทิ
อาทิ การ
กำรแต่
ภำษำ
ศำสนำวัฒวันธรรมประเพณี
ฒนธรรมประเพณีเกีเกี่ย่ยวกัวกับบประเทศที
ประเทศที่ ่
แต5งกายงกำย
ภาษา
ศาสนา
กลุ
กลุ่ม5มตนเองได้
ตนเองได.รรับับ ออกแบบเป็
ออกแบบเปNนนโปสเตอร์
โปสเตอรV
๓.3. ครูให.นักเรียนแต5กลุ5มนำเสนอผลงานของตนเอง
4. ครูตั้งคำถามกับนักเรียนภายหลังจากการทำกิจกรรม
ดังต5อไปนี้
- นั กเรียนคิดว5า เพราะเหตุใดภู มิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต.จึงมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
- วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต.มีลักษณะ
สำคัญอย5างไร จงยกตัวอย5างประกอบ

เวลา ๑1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปPที่ ๒2

๔๔๗

413
424
447

แผนการจัดการเรียนรู/ที่ ๕๖
56 เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต/
หนAวยการเรียนรู/ที่ 8๘ เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุAมสาระการเรียนรู/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
- นักเรียนคิดว5า ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ก5อให.เกิดผลดีและผลเสียอย5างไร
- นักเรียนสามารถปรับตัวในการอยู5ร5วมกันในสังคมหรือ
วัฒนธรรมที่แตกต5างกันได.อย5างไร

เวลา ๑1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 2๒

๔๔๘

448
414
425

415
449
๔๔๙426

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต7องการวัด/ประเมิน
ด7านความรู7
- อธิบายลักษณะสำคัญ
ของวัฒนธรรมในภูมิภาค

วิธีการ
- การถามคำถาม
- การอภิปราย
- การนำเสนอ

เครื่องมือที่ใช7
- คำถาม
- กิจกรรมเยาวชน
อาเซียน

เกณฑA
- ตอบคำถามถูกตDองรDอย
ยละ ๘๐
ละร้อ80
- พฤติกรรมการปฏิบัติ

เอเชียตะวันออกเฉียงใตDไดD - การทำกิจกรรม
อยGางถูกตDอง

- โป ส เต อ รN กิ จ ก ร ร ม กิจกรรมในชั้นเรียนผGาน
“เยาวชนคนอาเซียน” เกณฑNรDอยละ ๘๐
80

ด7านทักษะ/กระบวนการ
- วิเคราะหNปZจจัยที่สGงผล

- คำถาม
- กิจกรรมเยาวชน

ใหDเกิดวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

- การถามคำถาม
- การอภิปราย
- การนำเสนอ
- การทำกิจกรรม

เฉียงใตDไดDอยGางถูกตDอง
ด7านคุณลักษณะ

- การถามคำถาม
- การอภิปราย
- การนำเสนอ

- เห็นคุณคGาของการอยูG
รGวมกันบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม - การทำกิจกรรม
ในทวีปเอเชีย

- ตอบคำถามถูกตDองรDอย
ยละ ๘๐
ละร้อ80

อาเซียน
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
- โป ส เต อ รN กิ จ ก ร ร ม กิจกรรมในชั้นเรียนผGาน
“เยาวชนคนอาเซียน” เกณฑNรDอยละ 80
๘๐
- คำถาม
- กิจกรรมเยาวชน
อาเซียน

- ตอบคำถามถูกตDองรDอย
ยละ ๘๐
ละร้อ80
- พฤติกรรมการปฏิบัติ

- โป ส เต อ รN กิ จ ก ร ร ม กิจกรรมในชั้นเรียนผGาน
“เยาวชนคนอาเซียน” เกณฑNรDอยละ 80
๘๐

416
450
๔๕๐ 427

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรูD
.............................................................................................................................................................................
ปZญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ขDอเสนอแนะและแนวทางแกDไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูDสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขDอเสนอแนะของผูDบริหารหรือผูDที่ไดDรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูDตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........

ขอบเขตเนื้อหา
- วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออก

ทธิรพับลและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้รับอิได้
อิทธิพลและ
เชื่อมโยงกับจีนอย่างมาก บรรดำประเทศใน
บรรดาประเทศใน
เอเชียตะวันออกทั้งหมดได้เคยใช้ตัวอักษรจีนใน
บางช่วงของประวัติศาสตร์ ในบำงภู
ในบางภู
ิภาคของ
มิภมำคของ
จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี มีระบบการเขียนหนังสือ
เกี่ยวโยงกันในทางประวัติศาสตร์

สาระสาคัญ

ส2.1 ม.2/4 อธิบายความคล้ายคลึงและ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของ
ประเทศใน ภูมิภาคเอเชีย เพื่อนาไปสู่ความ
เข้าใจอันดีระหว่างกัน

ตัวชี้วัด

ที่มา http://www.freeworldmaps.net/asia/eastasia/eastasiaphysical-map.jpg

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนดูแผนที่ภูมิประเทศเอเชียตะวันออก แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันบอกที่ตั้งของประเทศและสภาพภูมิศาสตร์โดยคร่าวๆๆพร้
พร้ออมม
เชื่อมโยงถึงลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกทาให้เกิดการ
ตั้งถิ่นฐานและสร้างอารยธรรมที่สาคัญคือ อารยธรรมจีนขึ้นมา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- แผนผังความคิด เรื่องวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

แหล่งเรียนรู้
๑.- หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิตในสังคม ม.2
๒.- หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สื่อ
๑.- แผนที่ภูมิประเทศเอเชียตะวันออก
๒.- ภาพพระราชวังเคียงบกกุง ประเทศ
เกาหลี
๓.- ภาพกาแพงเมืองจีน
๔.- ภาพการแต่งกายกิโมโนประเทศญี่ปุ่น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57 เรื่อง วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา

๔๕๑

417
428
451

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายลักษณะสาคัญของวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย
ขั้นสอน
1. ครูอธิบายจากแผนที่ ให้นักเรียนทราบ เอเชียตะวันออก ประกอบด้วย
ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 4 เขต คือ
1.1 เขตที่ราบสูง
ทิเบตเขตที่รำบสูงทิเบต
๑.๑
1.2 เขตที่ราบสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
1.3 เขตภาคตะวันออก
1.4 เขตหมู่เกาะ
นอกจากนี้มีแม่น้าที่หลายสายที่สาคัญ เช่น แม่น้าฮวงโหและแม่น้าแยงซี
เกียงในประเทศจีน
2. ครูตั้งประเด็นคาถามจากแผนที่
- ภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีความหลากหลาย จะส่งผลอย่างไรต่อภูมิภาค
ครูสรุปคาตอบของนักเรียนพร้อมเชื่อมโยง ด้วยความหลากหลายของ
ลักษณะภูมิประเทศและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้า ทาให้เกิดการตั้ง
ถิ่นฐานและสร้างอารยธรรมที่สาคัญคือ อารยธรรมจีนขึ้นมา
3. ครูนาภาพสถานที่สาคัญของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
มาให้นักเรียนดู

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57 เรื่อง วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๔๕๒

418
429
452

ภาพกาแพงเมืองจีน

ภาพพระราชวังเคียงบกกุง ประเทศเกาหลี
ที่มา https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/sthan-thi-thxngtheiyw-thi-swy-thisud-ni-pratheskeahli/_/rsrc/1487563006676/1-phrarachwang-kheiyng-bk1487563006676/1
kung-gyeongbokgung-palace/2.jpg
2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57 เรื่อง วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๔๕๓

419
430
453

ที่มา
https://img.activityjapan.com/10/13169/10000001316901
10 13169 10000001316901
1
_ksp1qzBC_4.JPG?version=1528532108
4
1528532108
4. ครูอธิบายภาพแต่ละภาพให้นักเรียนเข้าใจว่า ภาพทั้งหมด เป็นลักษณะ
เด่นของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งมีความแตกต่างทั้งลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สังคมและวัฒนธรรม
5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ทากิจกรรม “ทวีปเอเชียตะวันออก
ที่ฉันรู้จัก” โดยมีข้อชี้แจงดังนี้
5.1 ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนบรรยายทวีปเอเชียตะวันออกที่นักเรียนรู้จัก

ภาพการแต่งกายกิโมโนประเทศญี่ปุ่น

2
ที่มา https://i2.wp.com/travelblog.expedia.co.th/wpcontent/uploads/2018/05/cover-The-Great-Wall-of2018/05
1200 2 550
1
China.jpg?fit=1200%2C550&ssl=1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57 เรื่อง วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๔๕๔

420
431
454

ขั้นสรุป
1. ครูเชื่อมโยงถึงความเหมือนและแตกต่าง ระหว่างวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก เช่น อาหารจีน พิธีเกี่ยวกับบรรพบุรุษ เป็นต้น
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญเรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก พร้อมชี้แจงบทเรียนในครั้งต่อไป

เป็นอย่นอย่
ำงไรางไร
5.2 เมื่อนึกถึงทวีปเอเชียตะวันออกแล้ วนึวนึ
กถึกงถึสิง่ สิใด่งใด
5.3. วัวัฒฒนธรรมเอเชี
นธรรมเอเชียยตะวั
ตะวันนออกที
ออกที่น่นักักเรีเรียยนรู
นรู้จ้ ักมีจัสกิ่งมีใดบ้
สิ่งใดบ้
ำง าง
วำมคล้ำยคลึ
งกังบกัวับฒวันธรรม
5.4 วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกมีความคล้
ายคลึ
ฒนธรรมไทย
อย่ำางไร เขียนลงในกระดำษ A4 ออกแบบเป็นแผนผังควำมคิด
เรื
ฒนธรรมในภูมA4
ิภำคเอเชี
ยตะวันออก
แล้วงน�ความคิ
ำเสนอต่
เขี่อยงวั
นลงในกระดาษ
ออกแบบเป็
นแผนผั
ด อชั้นเรียน
โดยมี
ให้ค�ำแนะน�ภูำมเพิิภาคเอเชี
่มเติม ยตะวันออก
เรื่องวัคฒรูนธรรมใน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57 เรื่อง วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๔๕๕
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- อธิบายลักษณะสาคัญ
ของวัฒนธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกได้อย่าง
ถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้
อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ

วิธีการ
- การถามคาถาม
- การอภิปราย
- การนาเสนอ
- การทากิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- แผนผังความคิด เรื่อง
วัฒนธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก

- การถามคาถาม
- การอภิปราย
- การนาเสนอ
- การทากิจกรรม

- คาถาม
- แผนผังความคิด เรื่อง
วัฒนธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก

- การถามคาถาม
- การอภิปราย
- เห็นคุณค่าของการอยู่
- การนาเสนอ
ร่วมกันบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม - การทากิจกรรม
ในทวีปเอเชีย

- คาถาม
- แผนผังความคิด เรื่อง
วัฒนธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก

เกณฑ์
- ตอบคาถามถูกต้องร้อย
ยละ ๘๐
ละร้อ80
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80
- ตอบคาถามถูกต้องร้อย
ละร้อ80
ยละ ๘๐
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80
- ตอบคาถามถูกต้องร้อย
ละร้อ80
ยละ ๘๐
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80

457
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........

423
434
457

กิจกรรมการเรียนรู้
ส.๒.๑ ม.๒/๔ อธิบายความ
ขั้นนำ
คล้ายคลึงและแตกต่างของวัฒนธรรมไทย
๑. นักเรียนร่วมกันดูรูปภาพ และร่วมกันสนทนาในประเด็น ดังนี้
และวัฒนธรรมของประเทศใน ภูมิภาค
เอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดี
๑) จากรูปภาพแสดงให้เห็นถึงอะไร (เครื่องแต่งกายของแต่ละประเทศ)
ระหว่างกัน
สาะสำคัญ
ภูมิภาคเอเชียใต้มีประวัติศาสตร์
ความเป็นมายาวนาน อารยธรรมโบราณ
ได้ พั ฒ น าขึ้ น ใน พื้ น ที่ ลุ่ ม แม่ น้ ำสิ น ธุ
ช่ ว งเวลาแห่ ง ความรุ่ ง เรื อ งสู ง สุ ด ของ
ภูมิภาคคือ ช่วงก่อนหน้าศตวรรษที่ ๑๗
เมื่อราชวงศ์โมกุล เป็นภูมิภาคแหล่งอารย
ธรรมที่ สำคัญ ของโลก เช่น ศาสนาฮินดู
ศาสนาพุทธ
ขอบเขตเนื้อหา
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
เอเชียใต้

ตัวชี้วัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕๘ เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๒๑๐๑

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตใน
สังคม ม.๒
๒. ชุดประจำชาติอินเดีย
(http://www.globalfashionr
eport.com/a419220)
๓. ชุดประจำชาติภูฏาน
(http://taraarryatravel.com)
๔. ชุดประจำชาติศรีลังกา
(https://news.jarm.com/vie
w/77310)
๕. ชุดประจำชาติบังคลาเทศ
(https://sites.google.com/sit
e/aseannationaldress)
๖. ภาพเทศกาลแห่งสีสัน (Holi
festival) ภาพการแต่งกายของชาว
อินเดีย ภาพเครื่องเทศ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมในภูมิภาค
เอเชียใต้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมในภูมิภาค
เอเชียใต้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๓. นักเรียนสามารถเห็นคุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย

๒) เครื่องแต่งกายดังกล่าวเป็นของประเทศอะไรบ้าง (อินเดีย ภูฏาน ศรี
ลังกา บังคลาเทศ)
๓) การแต่งกายของแต่ละประเทศมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไรบ้าง (พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน)
๒. จากคำตอบของนักเรียนครูเชื่อมโยงความรู้วา่ “จากรูปภาพที่กำหนดให้
แสดงถึงเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้
เอกลักษณ์นี้เรียกอีกอย่างว่า วัฒนธรรมนั้นเอง”
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายเรื่อง วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้โดยใช้สื่อ
Power point และสนทนากับนักเรียนในประเด็นดังนี้
๑) วัฒนธรรมสำคัญของเอเชียใต้มีอะไรบ้าง (การเคารพบรรพบุรุษ และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่)
๒) ประเทศมีมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เด่นทีส่ ุดในเอเชียใต้ คือ
(อินเดีย)
๓) วัฒนธรรมด้านใดที่ความเหมือนกันในเอเชียใต้ (ด้านอาหาร นิยม
รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยเครื่องเทศโดยเฉพาะผงกะหรี่)
๔) ประชากรในเอเชียใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด (ศาสนาพุทธ ศาสนา
อิสลามและศาสนาฮินดู)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕๘ เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๒๑๐๑

ภาระงาน/ชิ้นงาน

(https://www.iamtour.com/country_info/indiareligion-culture/)
๗. เทพธิดากุมารี เมืองปาทาน
ประเทศเนปาล
(http://www.oceansmile.co
m/nepal/nepal.htm)
๘. ภาพการกราบแบบ
“อัษฎางคประดิษฐ์”
(http://www.bhutancenter.
com/culture/)
๙. Power point เรื่อง
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชียใต้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- กำรปฏิบัติกิจกรรม “วัฒนธรรมเอเชีย
ใต้”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
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๕) วัฒนธรรมใดที่มีความแตกต่างและหลากหลายมากในเอเชียใต้
(ภาษาที่ใช้พูดมีความแตกต่างกันมากกว่า ๘๐๐ ภาษา)
๒. ครูให้ นั กเรียนทำกิ จกรรม “วัฒ นธรรมเอเชี ยใต้ ” โดยครูมีรูป ภาพให้
นักเรียนจำนวน ๑๐ รูป เช่น ภาพเทศกาลแห่งสีสัน (Holi festival) ภาพการ
แต่ ง กายของชาวอิ น เดี ย ภาพเครื่ อ งเทศ ภาพเทพธิ ด ากุ ม ารี เมื อ งปาทาน
ประเทศเนปาล ภาพการกราบแบบ “อั ษ ฎางคประดิ ษ ฐ์ ” เป็ น ต้ น และให้
นักเรียนช่วยกันบอกว่าเป็นวัฒนธรรมของประเทศใดในทวีปเอเชียใต้ พร้อมทั้ง
บอกเหตุผลและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมดังกล่าว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕๘ เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๒๑๐๑
- การปฏิบัติกิจกรรม “วัฒนธรรม
เอเชียใต้”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
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ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยใช้แนวคำถามดังต่อไปนี้
๑) ปัจจัยใดที่ทำให้แต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้มีความคล้ายคลึง
หรือแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม (สภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อและศาสนา เป็น
ปัเป็จนจัปัยจสำคั
ระเทศต่
าง ๆำงในภู
มิภาคเอเชี
ยใต้ยมีใต้ประเพณี
และวัและ
ฒนธรรม
จัยส�ญำทีคั่ทญำให้
ที่ทป�ำให้
ประเทศต่
ๆ ในภู
มิภำคเอเชี
มีประเพณี
ต่วัฒางนธรรมต่
ๆ ที่คล้าำยคลึ
งกันออกไป)
ง ๆ งทีกั่คนล้และแตกต่
ำยคลึงกันาและแตกต่
ำงกันออกไป)
๒) เพราะเหตุใดการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ทั้งในประเทศและภูมิภาคจึงจำเป็นในสังคมยุคปัจจุบัน (เพราะวัฒนธรรมเป็น
แบบแผนในการดำเนินชีวิตและมีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งมีความคล้ายคลึงและ
แตกต่างในแต่ละภูมิภาค ประเทศ ตามสภาพภูมิศาสตร์และเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่
รวมกัน การเรียนรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความคล้ายคลึงและความ

ขั้นสรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕๘ เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๒๑๐๑
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
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แตกต่างของวัฒนธรรมจะช่วยทำให้เกิดการยอมรับเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกัน
และกันเป็นปัจจัยในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕๘ เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๒๑๐๑
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
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การวัดดและประเมิ
การวั
และประเมินผล
นผล
สิ2 ง่ ที่ต2ต้อ้องการวั
งการวัดด/ /
ประเมินน
ประเมิ
นความรู
ด้ด้าานความรู
้ ้
๑.๑. อธิ
อธิบบำยลั
ายลักกษณะส�
ษณะสํำคัาญคัญ
ของวั
มิภมำค
ของวัฒฒนธรรมในภู
นธรรมในภู
ภิ าค
เอเชี
ย
ใต้
ไ
ด้
อ
ย่
ำ
งถู
ก
ต้
อ
เอเชียใต้ได้อย่างถูกต้งอง
ด้ด้าานทั
นทักกษะ/
ษะ/
กระบวนการ
กระบวนการ
๒.๒.วิวิเครำะห์
เคราะห์ปปัจัจัจยจัทีย่ทีส่งV ผล
ให้
ดวัฒเนธรรมในภู
มิภำค
ส่งเกิผลให้
กิดวัฒนธรรม
เอเชียใต้ได้อย่ำงถูกต้อง
ในภูมภิ าคเอเชียใต้ได้
อย่างถูกต้อง
นคุณณลักลัษณะ
กษณะ
ด้ด้าานคุ
๓.๓.เห็เห็นนคุคุณณค่ำค่ของกำรอยู
่ ่
าของการอยู
ร่ร่ววมกั
มกันนบนควำมหลำกหลำย
บนความ
ทำงวั
ฒ
นธรรมในทวี
หลากหลายทาง ปเอเชีย
วัฒนธรรมในทวีปเอเชีย

ีการ
วิวิธีกธาร

เครื่อ2องมื
งมืออทีที่ใช้2ใช้

เกณฑ์
เกณฑ์

การถามคํำาถำม
ถาม
- กำรถำมค�
การอภิปปรำย
ราย
- กำรอภิ
- กำรน�
การนํำาเสนอ
เสนอ
- กำรท�
การทํำากิกิจจกรรม
กรรม

ถาม
- ค�คํำาถำม
- กิกิจจกรรม
กรรม“วั“วัฒฒนธรรม
นธรรม
เอเชี
เอเชียยใต้ใต้””

- ตอบค�
ตอบคํำาถำมถู
ถามถูกกต้ต้ององ
ร้ร้ออยละ
ยละ ๘๐
๘๐
- พฤติกรรมกำรปฏิบัติ
- พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
กิจกรรมในชั้นเรียน
กรรมในชั
นP เรีย๘๐
น
ผ่กิำจนเกณฑ์
ร้อยละ
ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ ๘๐

- กำรถำมค�
การถามคํำาถำม
ถาม
การอภิปปรำย
ราย
- กำรอภิ
การนํำาเสนอ
เสนอ
- กำรน�
- กำรท�
การทํำากิกิจจกรรม
กรรม

ถาม
- ค�คํำาถำม
- กิกิจจกรรม
กรรม“วั“วัฒฒนธรรม
นธรรม
เอเชี
เอเชียยใต้ใต้””

ตอบคํำาถำมถู
ถามถูกกต้ต้ององ
- ตอบค�
ร้อยละ ๘๐
๘๐
- พฤติกรรมกำรปฏิบัติ
- พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
กิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรมในชันP เรียน
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๘๐
ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ ๘๐

การถามคํำาถำม
ถาม
-- กำรถำมค�
การอภิปปรำย
ราย
-- กำรอภิ
การนํำาเสนอ
เสนอ
-- กำรน�
การทํำากิกิจจกรรม
กรรม
- กำรท�

ถาม
-- ค�คํำาถำม
กรรม“วั“วัฒฒนธรรม
นธรรม
-- กิกิจจกรรม
เอเชียยใต้ใต้””
เอเชี

ตอบคํำาถำมถู
ถามถูกกต้ต้ององ
-- ตอบค�
ร้อยละ ๘๐
๘๐
- พฤติ
พฤติกกรรมกำรปฏิ
รรมการปฏิบบัติ ตั ิ
กิกิจจกรรมในชั
กรรมในชั้นนP เรีเรียยนน
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๘๐
ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ ๘๐
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................. .............................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที.่ .........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
ขั
น
้
น
า
๑.- หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง
ำยคลึ
ส.2.1 ม.2/4 อธิบอธิำยควำมคล้
บายความคล้
ายคลึงและ
งและ
1.
ครู
ใ
ห้
น
ก
ั
เรี
ย
นชมข่
า
ววิ
ก
ฤตน้
ามั
น
แล้
ว
ตั
ง
้
ประเด็
น
ค
าถามว่
า
แตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศใน
วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม ม.2 (อจท)
นั
ก
เรี
ย
นคิ
ด
ว่
า
สาเหตุ
ใ
ดที
ท
่
าให้
น
้
ามั
น
ดิ
บ
ของโลกแพงขึ
น
้
๒.- หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและ
ภูมิภมาคเอเชี
ย เพื
่ความเข้
าใจอั
นดีนรดีะหว่
างกัำงกั
นน
ในภู
ภิ ำคเอเชี
ย ่อเพืนอ่ าไปสู
น�ำไปสู
ค่ วำมเข้
ำใจอั
ระหว่
สาระสาคัญ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (พว)
สื่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นี้มีความเจริญ
๑.- ข่าววิกฤตน้ามัน
ทางอารยธรรมอย่างมากเช่น อารยธรรมลุ่มแม่น้า
๒.- power point เรื่อง เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ไทกริส-ยูเฟรทีส มีศาสนาที่สาคัญคือศาสนาอิสลาม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ศาสนายูดาห์ของอิสราเอล และมีนับถือศาสนาคริสต์ใน
แผนผังความคิด เรื่อง วัฒนธรรม
ไซปรั
ส ปัสจจุปับจันจุภูบมันิภภูาคนี
้ยังคงมี
ความแตกแยกกั
นใน
ในไซปรั
มิภำคนี
้ยังคงมี
ควำมแตกแยก
ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
เรืในเรื
่องเชื่องเชื
้อชาติ
และศาสนา
้อชำติ
และศำสนำ
ที่มา https://www.moneybuffalo.in.th
2. ครูตั้งประเด็นคาถามว่า ในทวีปเอเชีย นักเรียนคิดว่า
ขอบเขตเนื้อหา
ภูมิภาคใดเป็นภูมิภาคที่มีการผลิตน้ามันมากที่สุด พร้อมทั้งเชื่อมโยงเข้า
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันตก
สู่บทเรียนว่าภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีความโดดเด่นในด้านของ
เฉียงใต้
ทรัพยากรน้ามัน ซึ่งเป็นแหล่งส่งออกน้ามันรายใหญ่ของโลก ทั้งสอง
ภูมิภาคจึงเป็นภูมิภาคที่สาคัญมาก
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
1. ครูบรรยายความรู้เรื่องเอเชียตะวันตกเฉียงใต้โดยใช้สื่อ
1. อธิบายลักษณะสาคัญของวัฒนธรรมใน
power point เรื่อง เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ พร้อมทั้งใช้คาถามกระตุ้น
ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
ความคิดนักเรียนแทรกตลอดการบรรยายดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 59 เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

๔๖๖
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ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. - วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๓.เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย
1.1 เอเชียตะวันตกเฉียงใต้อยู่บนบริเวณใดของแผนที่ สุ่ม
สุผูม่ ้เรีผูยเ้ รีนย1-2
น ๑ คนออกมาชี
- ๒ คนออกมำชี
้แผนทีแ้ ผนที
่ ่
1.2 เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้าง
(ประกอบด้วย 16 ประเทศ คือ ซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน ตุรกี
อัฟกานิสถาน เยเมน อิรัก โอมาน ซีเรีย จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อิสราเอล คูเวต กาตาร์ เลบานอน ไซปรัส และบาห์เรน)
1.3 ประเทศเหล่านี้มีทรัพยากรสาคัญคืออะไร (น้ามัน) ครู
ครู
อ่ มโยงลั
กษณะภู
มปิ ระเทศของเอเชี
งใต้เทกิำด� ให้เกิด
เชื่อเชืมโยงลั
กษณธภู
ยตะวัยนตะวั
ตกเฉีนยตกเฉี
งใต้ทยาให้
ะ มิประเทศของเอเชี
ทรัพยากรที่มีคุณค่า
1.4 นักเรียนเคยได้ยินคาว่า ไทกริส – ยูเฟรติส หรือไม่ สิ่งนี้
คืออะไร (เคย เป็นชื่อแม่น้าสาคัญของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็น
ดินแดนอารยธรรมโบราณเมโสโปเตเมีย) ครูเพิ่มเติมความรู้ให้สมบูรณ์
1.5 สภาพภูมิอากาศ และลักษณะพื้นที่ของเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้ตามที่นักเรียนเคยเห็นในภาพหรือสื่อต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร
(อากาศร้อนมาก พื้นที่เต็มไปด้วยทะเลทราย)
1.6 ด้วยลักษณะพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ
อื่น ๆ เช่น ป่าไม้ ประมง เพาะปลูก ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นอย่างไร
(ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ นอกจากน้ามันมีน้อยมากเพราะอากาศร้อน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย)
1.7 ประเทศใดมีจานวนประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันตก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 59 เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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เฉียงใต้ (อิหร่าน)
2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม โดยให้นักเรียนศึกษา
ถึงวัฒนธรรมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ออกแบบเป็นแผนผังความคิดใน
ประเด็
น ดันงนีดั้ งนี้
ในประเด็
- เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
- ความเป็นมาของวัฒนธรรมในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
- วิถีชีวิตของผู้คนในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
- ยกตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค
- เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันตกเฉียง
เฉีใต้ยงใต้
โดยให้ทาในกระดาษ
ำ� ในกระดำษA3
A๓ให้ให้เวลา
เวลำ10๑๐นาทีนำทีพร้พร้
อมตกแต่
อมตกแต่
งให้ง
ให้
สวยงำม
สวยงาม
3. ครูสุ่มกลุ่มนักเรียนออกมานาเสนอกลุ่มละ 1 หัวข้อ และ
ครูอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนั้น ๆ จากการนาเสนอของนักเรียน
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ที่ส่งผลถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่
ของภูมิภาคอื่น ๆ ในเอเชีย และให้นักเรียนยกตัวอย่างแนวทางการ
ปฏิบัติตนในภูมิภาคเอเชียที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 59 เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.- อธิบายลักษณะสาคัญ
ของวัฒนธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้
อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๒.- วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดวัฒนธรรมใน
ิภำคเอเชี
ยตะวั
นตก
ภูในภู
มิภมาคเอเชี
ยตะวั
นตก
เฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ

วิธีการ
- การถามคาถาม
- การอภิปราย
- การนาเสนอ
- การทากิจกรรม
- การถามคาถาม
- การอภิปราย
- การนาเสนอ
- การทากิจกรรม

- การถามคาถาม
- การอภิปราย
๓.- เห็นคุณค่าของการอยู่
- การนาเสนอ
ร่วมกันบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม - การทากิจกรรม
ในทวีปเอเชีย

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- แผนผังความคิด เรื่อง
วัฒนธรรมภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้

เกณฑ์
- ตอบคาถามถูกต้องร้อย
ร้อยละ
ละ
80 ๘๐
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนผ่าน
ผ่เกณฑ์
ำนเกณฑ์
ร้อยละ
ร้อยละ
80 ๘๐
- คาถาม
- ตอบคาถามถูกต้องร้อย
ร้อยละ
80 ๘๐
- แผนผังความคิด เรื่อง ละ
วัฒนธรรมภูมิภาคเอเชีย - พฤติกรรมการปฏิบัติ
ตะวันตกเฉียงใต้
กิจกรรมในชั้นเรียนผ่าน
ผ่เกณฑ์
ำนเกณฑ์
ร้อยละ
ร้อยละ
80 ๘๐
- คาถาม
- ตอบคาถามถูกต้องร้อย
- แผนผังความคิด เรื่อง ร้ละอยละ
80 ๘๐
วัฒนธรรมภูมิภาคเอเชีย - พฤติกรรมการปฏิบัติ
ตะวันตกเฉียงใต้
กิจกรรมในชั้นเรียนผ่าน
ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ
เกณฑ์
ร้อยละ
80 ๘๐

470
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
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กิจกรรมการเรียนรู้
ส.2.1 ม.2/4 อธิบายความคล้ายคลึง ขั้นนา
1. ครูนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการใช้แผนที่เอเชียกลาง
และแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภู
ย เพื
่ควำมเข้
ำใจอั
ประเทศใน มภูิภมำคเอเชี
ิภาคเอเชี
ย ่อเพืน�่อำนไปสู
าไปสู
่ความเข้
าใจนดี
ระหว่
งกันางกัน
อันดีรำะหว่
สาะสาคัญ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย กลางมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ กั บ กลุ่ ม ชนร่ อ นเร่ (nomad) และ
เส้ น ทางสายไหม ซึ่ งท าให้ ในอดี ต นั้ น ดิ น แดนใน
ภูมิภาคนี้เป็นเสมือนเส้นทางของ สินค้า คน รวมถึง
แนวความคิด ระหว่างยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย
ใต้ และเอเชียตะวันออก
จาก https://landmarksoftheworld.wordpress.com/เอเชีย
ขอบเขตเนื้อหา
กลาง และตั้งคาถามกับนักเรียน มีใครรู้จักภูมิภาคเอเชียกลางบ้าง
- วัฒนธรรมเอเชียกลาง
นักเรียนคิดว่าภูมิภาคดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณใดของทวีปเอเชีย และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประกอบด้วยประเทศอะไร ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนตอบคาถาม
ด้านความรู้
1. อธิบ ายลั ก ษณะส าคั ญ ของวัฒ นธรรมใน ขั้นสอน
1. ครูอธิบายลักษณะที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียกลาง และวัฒนธรรม
ในภู
ิภำคเอเชี
ยกลำงได้
ภูมิภมาคเอเชี
ยกลางได้
อย่อาย่งถูำงถู
กต้กอต้งอง
ในภูมิภาคเอเชียกลาง โดยการใช้โปรแกรมนาเสนอ ในประเด็น
ด้านทักษะและกระบวนการ
ต่อไปนี้
1.
๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมใน
- ลักษณะทางกายภาพของเอเชียกลาง

ตัวชี้วัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 60 เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียกลาง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

งเรียงนรู
สืแหล่
่อ/แหล่
เรีย้ นรู้
๑.- หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม ม.2
๒.- หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สื่อ - โปรแกรมนาเสนอ เรื่อง ที่ตั้งของ
ภูมิภาคเอเชี
ยกลาง และวั
ฒนธรรมในภู
๑. โปรแกรมน�
ำเสนอ
เรื่อง มิภาค
เอเชี
ยกลางมิภำคเอเชียกลำง และ
ที่ตั้งของภู
- แผนที
ูมิภาคเอเชี
ยกลาง
วัฒนธรรมในภู
มิภ่ภำคเอเชี
ยกลำง
ภาระงาน/ชิ
้นงาน่ภูมิภำคเอเชียกลำง
๒. แผนที
แผนผั
งความคิด เรื่อง วัฒนธรรมไทย
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
และวัฒนธรรมในภู
มิภาคเอเชี
- แผนผังควำมคิ
ด เรื่อยงกลาง
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมใน
ภูมิภำคเอเชียกลำง
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ภูมิภมาคเอเชี
ยกลางได้
อย่อาย่งถูำงถู
กต้กอต้งอง
ในภู
ิภำคเอเชี
ยกลำงได้
ด้านคุณลักษณะ
๓. เห็ น คุ ณ ค่ า ของการอยู่ ร่ ว มกั น บนความ
1.
หลากหลายทางวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย

เอเชียกลาง

ขั้นสรุป
1. ครูถามคาถามให้นักเรียนแต่ละคนได้แสดงความคิดในประเด็น
วัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียกลาง และวัฒนธรรมไทย มีความแตกต่าง
หรือคล้ายคลึงกันอย่างไร และเราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไร
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับในวันนี้

ไทย

- ความเป็นมาของวัฒนธรรมในเอเชียกลาง
- วิถีชีวิตของผู้คนในเอเชียกลาง
- ปัญหาความขัดแย้งในเอเชียกลาง
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ครูมอบหมายให้แต่
ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ สาเหตุและปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้เกิด
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียกลาง พร้อมทั้งเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความคล้ายคลงกันของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
เอเชียกลาง และร่วมกันออกแบบแผนผังความคิดในหัวข้อ
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียกลาง พร้อมนาเสนอ
ชิ้นงานหน้าชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 60 เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียกลาง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- อธิบายลักษณะสาคัญ
ของวัฒนธรรมในภูมิภาค
เอเชียกลางได้อย่างถูกต้อง

วิธีการ
- การถามคาถาม
- การอภิปราย
- การนาเสนอ
- การทากิจกรรม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
- วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดวัฒนธรรมใน
ในภู
ิภำคเอเชี
ยกลำง
ภูมิภมาคเอเชี
ยกลางได้
อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ

- การถามคาถาม
- การอภิปราย
- การนาเสนอ
- การทากิจกรรม

- การถามคาถาม
- การอภิปราย
- เห็นคุณค่าของการอยู่
- การนาเสนอ
ร่วมกันบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม - การทากิจกรรม
ในทวีปเอเชีย

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- แผนผังความคิด เรื่อง
วัฒนธรรมภูมิภาคเอเชีย
กลาง

เกณฑ์
- ตอบคาถามถูกต้องร้อย
ร้ละอยละ
80 ๘๐
- พฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนผ่าน
ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ
เกณฑ์
ร้อยละ
80 ๘๐
- ตอบคาถามถูกต้องร้อย
- คาถาม
80 ๘๐
- แผนผังความคิด เรื่อง ละ
ร้อยละ
วัฒนธรรมภูมิภาคเอเชีย - พฤติกรรมการปฏิบัติ
กลาง
กิจกรรมในชั้นเรียนผ่าน
ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ
เกณฑ์
ร้อยละ
80 ๘๐
- คาถาม
- ตอบคาถามถูกต้องร้อย
ร้อยละ
- แผนผังความคิด เรื่อง ละ
80 ๘๐
วัฒนธรรมภูมิภาคเอเชีย - พฤติกรรมการปฏิบัติ
กลาง
กิจกรรมในชั้นเรียนผ่าน
ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ
เกณฑ์
ร้อยละ
80 ๘๐

474
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........

439
473
45ð

440
451
๔๗๕ 474

บรรณานุกรม
กรมการศาสนา. (2560). ศาสนพิธีฉบับกรมการศาสน. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. (2561).
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย.
กรุงเทพฯ : วิญญูชน
คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคาแหง. (2559). สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จิ๊ด เศรษฐบุตร. (2553). หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา. กรุงเทพฯ : โครงการตาราและ
เอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
ณรงค์วรรษ บุญมา. (2561). เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา. นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ฟื้น ดอกบัว. (2539). ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : บริษัทบูรพาสาส์น
ศิริรัตน์ แอดสกุล. (2557). ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2544). เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายอาญา 1 :
ภาคบทบัญญัติทั่วไป 41231 หน่วยที่ 1-15. นนทบุรี : สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุจิต ปัญญาพฤกษ์. (2553). หลักกฎหมายอาญา. กรุงเทพฯ : ต้นไผ่
สุชีพ ปุญญานุภาพ. (2541). ประวัติศาสตร์ศาสนา. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น
________. (2550). พระไตรปิฎกฉบับสาหรับประชาชน. กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลั
สุภางค์ จันทวานิช. (2557). ทฤษฎีสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ วีดิทัศน์ สื่อประกอบการสอนอื่น อ้างอิงในแผนการจัดการเรียนรู้

441
475
45ò

รายวิชา ประวัติศาสตร์
ประกอบการใช้แผนการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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442
453
476

443
454
477

กำรตีควำมข้อมูลจำกหลักฐำนที่แสดงเหตุกำรณ์ส�ำคัญในสมัย

อยุธยำและธนบุรี
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455
478

ๆ

มีควำมรัก ควำมภูมิใจ และธ�ำรงควำมเป็นไทย
ๆ
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456
479
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446
457
480

447
458
481
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459
482

ส ๒๒๑๐๒

กำรศึกษำเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ จ�ำเป็นต้องใช้หลักฐำนทำงประวัตศิ ำสตร์เป็นเครือ่ งมือในกำรสืบค้น
ร่องรอยกำรกระท�ำของมนุษย์ในอดีต โดยน�ำข้อมูลหลักฐำนมำประเมินคุณค่ำและกำรตีควำมจำกหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงอันจะน�ำไปสู่ควำมเข้ำใจในเรื่องนั้น ๆ ได้อย่ำง
ถูกต้องโดยปรำศจำกอคติ

กำรประเมินหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจริงและข้อเท็จจริง
เจตคติ

๑. ควำมส�ำคัญของกำรใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
๒. ควำมส�ำคัญของควำมจริงกับข้อเท็จจริงในกำรอธิบำยเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์
๓. ควำมส�ำคัญของกำรประเมินค่ำควำมน่ำเชื่อถือหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์

449
460

.
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.
.
.
.
.
.

/

/

ระบุประเด็นส�ำคัญ
ครบถ้วน หรือเชื่อม
โยงควำมสัมพันธ์
ของแต่ละประเด็นได้
อย่ำงมีเหตุผล
สอดคล้องกับบริบท

ระบุประเด็นส�ำคัญ
ครบถ้วน แต่ไม่
สำมำรถเชื่อมโยง
ควำมสัมพันธ์ของ
แต่ละประเด็นได้
อย่ำงมีเหตุผล
สอดคล้องกับบริบท

ไม่ระบุประเด็น
ส�ำคัญครบถ้วนและ
ไม่สำมำรถเชื่อมโยง
ควำมสัมพันธ์ของ
แต่ละประเด็นได้
อย่ำงมีเหตุผล
สอดคล้องกับบริบท

450
461
484

กำรประเมินควำม

กำรประเมินควำม

กำรประเมินควำม

-

-

-

-

-

-

กำรประเมินควำม กำรประเมินควำม

๒ พอใช้

.

.

ส ๔.๑ ม.๒/๓ เห็นควำมส�ำคัญของ
กำรตีควำมหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
ที่น่ำเชื่อถือ
ขอบข่ายเนื้อหา
๑. กำรตั้งสมมติฐำนในวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
: https://th.wikipedia.org/wiki/

: https://th.wikipedia.org/wiki/

เข้าสู่บทเรียน

.

.

.

.

Power point

ภำพพระยำโกษำธิบดี (ปำน) เข้ำเฝ้ำ

โปรแกรม Power
Pointpoint
เรื่อง วิธีกำรทำง
Power

ทางประวัติศาสตร์

485 485
451
462

ๆ

(๕ ขั้นตอน ได้แก่ กำรก�ำหนดหัวเรื่อง กำรวบรวมข้อมูล
กำรประเมินคุณค่ำของหลักฐำน กำรตีควำมข้อมูล และ
กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมู(Obj.
ล) (Obj.๑)

ขั้นสร้างองค์ความรู้
.
Power point

ๆ

ครูเชื่อมโยงเข้ำ

ทางประวัติศาสตร์

452
463
486

: http://travel.trueid.net/detail/Ljk 2xM 8 Kw 2 a

: http://www.qrcode.finearts.go.th/index.php/
th/historicalpark/phranakhonsriayutthaya/ayutthaya/
02/ayutthaya-02-002/item/321-ayutthaya02-043
ayutthaya- - /item/ -ayutthaya -

ทางประวัติศาสตร์

453
464
487

: http://www.wikiwand.com/th/
_

: http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/
2007/08/10 entry- 1

ทางประวัติศาสตร์

454
465
488

Obj.

ๆ

: https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/
attraction/detail/itemid/1471

ทางประวัติศาสตร์

455
466
489

Obj.

กำรตั้งสมมติฐำน หรือกำรตั้งค�ำถำม กำรศึกษำประวัติศำสตร์จะ

.

ความคิดรวบยอด

ทางประวัติศาสตร์

490
456
467

492 457
468
491

.

.

ชมภำพโบรำณ
ชมภำพวัด
ชมภำพเศียร
ชมภำพเครื่องทอง
ชมภำพพระยำ
ชมภำพอนุสำวรีย์

.

493 458
469
492

ถูกต้อง

ได้

กำรจ�ำแนกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้
อย่ำงเหมำะสม

ๆ

: https://www.lovesiamoldbook.com

: https://voicetv.co.th/read/SyQscdhXG

power point

.

.

โปรแกรมpower
powerpoint
point เรื่อง กำรรวบรวม

. ภำพบันทึกในจดหมำยเหตุลำลูแบร์

.

459
470
493

: https://www.touronthai.com/article/2097
2097

: https://www.silpa-mag.com/this-day-inhistory/article_ 5733

460
471
494

๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม โดยนักเรียน
แต่ละกลุ่มร่วมกันรวบรวมสำระส�ำคัญและอภิปรำยเรื่อง
กำรจ�ำแนกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์โดยใช้กำรจ�ำแนก
จำกกำรบันทึกของหลักฐำน และ กำรจ�ำแนกจำกควำมส�ำคัญ
ของหลักฐำน
.

เพื่อให้ง่ำยต่อกำรศึกษำในขั้นต่อไป หำกผู้เรียนเป็น
นักประวัติศำสตร์จะมีเกณฑ์กำรจ�ำแนกหลักฐำนอย่ำงไร
(เกณฑ์กำรจ�ำแนกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์อำจมีได้
มำกมำยหลำยเกณฑ์ในกำรจ�ำแนก แต่เกณฑ์ที่ได้รับควำม
นิยมจำกนักประวัติศำสตร์ส่วนใหญ่มี ๒ เกณฑ์ ได้แก่
กำรจ�ำแนกจำกกำรบันทึกของหลักฐำน และ กำรจ�ำแนกจำก
ควำมส�ำคัญของหลักฐำน)

461
472
495

โดยกำรจ�ำแนกจำกควำมส�ำคัญของหลักฐำนมีกี่ประเภท

Obj.

๕.๑ ประเภทของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ โดย
กำรจ�ำแนกจำกกำรบันทึกของหลักฐำนมีกี่ประเภท อะไรบ้ำง
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ

.

Obj.
๔. ครูให้ตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ ๑ คน น�ำเสนอผล
กำรวิเครำะห์ภำพหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์

กำรรวบรวมหลักฐำนทำง

462
473
496

.

Obj.

Obj.

497

463
474

499 475
464
498

.
point

.
power

.
point

แนกหลัก

point

power

.
power

point

power

นกหลักฐำน

500 476
465
499

501
.

https://voicetv.co.th/read/SyQscdhXG

.................

www.lovesiamoldbook.com

..................

466
477
500

502

467
478
501

https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_5733

.............

https://www.touronthai.com/article/2097

..............
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www.lovesiamoldbook.com

468
479
502

504

https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_5733

https://www.touronthai.com/article/2097

469
480
503

ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. นักเรียนสำมำรถวิเครำะห์ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงควำมจริงกับข้อเท็จจริงจำกข้อมูลหลัก
ฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่ก�ำหนดให้ได้
อย่ำงเหมำะสม

.๑

ๆ

.

: www.wincoin.com/

: www.wincoin.com/

power point

power point

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ประเมินหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่ก�ำหนดให้
จำกใบงำนที่ ๑.๒ เรื่องกำรประเมินหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์
.

.

.

470
481
504

ด้านคุณลักษณะ
๓. นักเรียนสำมำรถอธิบำยควำมส�ำคัญของ
กำรประเมินคุณค่ำของหลักฐำนทำงประวัตศิ ำสตร์
ได้อย่ำงมีเหตุผล

ๆ

471
482
505

.

Obj.

ที่ ๑.๒ เรื่องกำรประเมิน

Obj.

472
483
506

Obj.

ควำมน่ำเชือ่ ถือและแยกแยะข้อมูลแล้วจะช่วยกลัน่ กรองข้อมูลให้ใกล้เคียง

กำรทำงประวัตศิ ำสตร์แล้ว นักเรียนสำมำรถน�ำมำใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้
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509 485
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ใบงานที่ ๑.๒
เรื่องการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์
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: http://dailytehreek.com/category/
imp-news/page/

power point

.

.

.

ภำพทหำรช่วยเหลือประชำชน
power point

485
496
519

ภำพทหำรช่วยเหลือประชำชน
: http://dailytehreek.com/category/
: http://dailytehreek.com/category/
imp-news/page/ /
imp-news/page/ /
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บันทึกผลหลังการสอน

525

524

526 525
491
502

ชำวสยำมมีร่ำงกำยสมส่วน ผิวค่อนข้ำงจะน�้ำตำลระหว่ำงด�ำกับเหลือง ชำวสยำมเป็นทหำรที่ดี
ไม่ได้ แต่บำงครั้งก็โหดร้ำยทำรุณกับพวกเชลยศึกเหมือนกัน ชำวสยำมมีท่ำทำงหยิ่งจองหอง แต่เมื่อมี
กิจธุระต้องติดต่อกันก็สุภำพเรียบร้อยและมีกิริยำอัชฌำศัย คนพวกนี้ชอบสนุก ตำมธรรมชำติ เป็นคน
ขี้ขลำด ขี้ระแวง มีนิสัยประจบ ชอบหลอกลวงและพูดไม่จริงอย่ำงที่สุด ชำยชำวสยำมมีนิสัยเกียจคร้ำน
ไม่ชอบท�ำงำน ดังนั้นงำนกำรทั้งหลำยทั้งปวง หญิงจึงต้องท�ำ ผู้หญิงที่นี่มีรำ่ งกำยแข็งแรง ควำมสวยงำมนั้น
ปำนกลำง งำนในนำก็ดี หรือในบ้ำนก็ดี หญิงสยำมท�ำด้วยควำมขยันขันแข็งอย่ำงยิ่ง และมักจะท�ำร่วมกับ
ข้ำทำสบริวำร
ส่วนชำยนั้นไม่ค่อยได้ท�ำอะไร
นอกจำกรำชกำรงำนทหำรและก็ออกไปเดินเล่นหำ
ควำมเพลิดเพลินเท่ำนั้น
เขำชอบผ้ำสีต่ำง ๆ
นุง่ ส�ำหรับส่วนล่ำงของร่ำงกำย

:
.

527

ไม่สแู้ จ่มใสไวแววนัก

:
:

492
503
526

528

แหน
ชอบฝังสมบัติมำกกว่ำจะน�ำออกมำใช้ นับถืออำวุโส เคำรพพ่อแม่ ค�ำสบประมำทของชำวสยำมที่เจ็บแสบ
ที่สุด คือ เป็นคนขี้ปด

:
:

493
504
527

529 528
494
505

495
506
529

,

,

ส ๔.๓ เข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ และธ�ำรง
ควำมเป็นไทย
ตัวชี้วัด

ม.๒/๑ วิเครำะห์พัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำและธนบุรีในด้ำนต่ำงๆ
ม.๒/๒ วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมั่นคงและควำมเจริญรุ่งเรืองของอำณำจักรอยุธยำ
ม.๒/๓ ระบุภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมันอยุธยำและธนบุรีและอิทธิพลของภูมิปัญญำดังกล่ำว
ต่อกำรพัฒนำชำติไทยในยุคต่อมำ
๒. สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด
กำรศึกษำวิเครำะห์เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ของอำณำจักรอยุธยำทั้งกำรสถำปนำอำณำจักร
กำรพัฒนำอำณำจักรด้วยพระปรีชำสำมำรถของพระมหำกษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทย วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำไทยและปัจจัยต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อควำมมั่นคงและควำมเจริญรุ่งเรืองของอำณำจักรอยุธยำที่มีอิทธพล
ต่อกำรพัฒนำชำติไทย กำรเสียกรุงศรีอยุธยำและกำรกู้เอกรำช ท�ำให้บุคคลเกิดควำมภำคภูมิใจในพระมหำกษัตริย์
บรรพบุรุษ และสืบทอดวัฒนธรรมและวิถีไทยให้ด�ำรงสืบไป
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. ต�ำแหน่งที่ตั้งและสภำพชุมชนฝั่งตะวันออกของเกำะเมืองก่อนกำรสถำปนำอำณำจักรอยุธยำ
๒. ข้อมูลเบื้องต้นของกำรสถำปนำอำณำจักรอยุธยำ
๓. แนวคิดทำงกำรปกครองสมัยอยุธยำ
๔. กำรจั2.ดรูปแบบกำรปกครองสมัยอยุธยำ
๕. กฎหมำยที่ส�ำคัญของอำณำจักรอยุธยำ
๖. ปัจจั4.ยที่ส่งเสริมควำมเจริญทำงเศรษฐกิจในสมัยอยุธยำ
๗. ลักษณะทำงเศรษฐกิ
จสมัยอยุธยำ
5.
๘. รำยได้
6. และรำยจ่ำยของอำณำจักรอยุธยำ
7. มพันธ์ระหว่ำงเศรษฐกิจกับสังคมในสมัยอยุธยำ
๙. ควำมสั
๑๐. ภูม8.ิปัญญำและวัฒนธรรมสมัยอยุธยำ
๑๑. บุค9.คลส�ำคัญในสมัยอยุธยำ
10. มพันธ์ของอยุธยำกับชำติในเอเชีย
๑๒. ควำมสั
11. มพันธ์ของอยุธยำกับชำติตะวันตก
๑๓. ควำมสั
12.

496
507
530

13.

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
2.
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
4.
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
1.
2.
3.
4. มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน
5. รักควำมเป็นไทย

-

497
508
531

กำรท�ำงำนในกลุ่ม
อย่ำงชัดเชน

กำรท�ำงำนในกลุ่ม
อย่ำงชัดเชน

กำรท�ำงำนในกลุ่ม
อย่ำงชัดเชน

498
509
532

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

- - ๑๖
๑๕
- ๑๔ - ๑๑
- ๘ - ๑๐
ต�่ำกว่ำ ๘

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

.

.

แผนที่
: http://lek-prapai.org/home/view.php?id=
.

.
.
.

.

power point

กรุงอโยธยำศรีรำมเทพนคร

499
510
533

: http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/
inscribe_image_detail.php?id=217

กำรหล่อพระพุทธรูปโลหะขนำดใหญ่ที่แสดงถึงเทคโนโลยีขั้นสูง)

: https://www.naewna.com/likesara/320672
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power point
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.
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Obj.

กำรสถำปนำอำณำจักรอยุธยำ (กำรรวมตัวของกลุม่ คนทีเ่ ป็นชุมชนส่งผล

.
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514

539 538
504
515

.

.

power
point

power
point

.

.

power
power

point
point

505
516
540 539

/๓

กำรสืบค้นเรือ่ ง กำรสถำปนำของอำณำจักรอยุธยำ
ได้ถกู ต้อง

๔.๓

: https://www.youtube.com/watch?v=CuDXBGZLrrA
ดิ

.

.

.
.

.

power point

506
517
540

.

.

:

:

กำรสถำปนำอำณำจักรอยุธยำจำกหลักฐำนทำงประวัตศิ ำสตร์ชนิ้ ต่ำง ๆ)

ครูเชื่อมโยงเข้ำสู่

541518
507
541

.

Obj. / Obj.

ของแผนผัง

Power Point

508
519
542

Obj.

509
520
543

545

.

กำรสืบค้น เรื่อง
กำรสถำปนำอำณำจักร

.

power
point

power
point

.

กำรสถำปนำอำณำจักร

.

.

power
point

power
point
กำรสถำปนำอำณำจักร
.

510
521
544

546

511
522
545

547 523
512
546

ครัง้ นัน้ พระยำประเทศรำชขึน้ ๑๖ เมือง คือ เมืองมะละกำ เมืองชวำ เมืองตะนำวศรี เมืองนครศรีธรรมรำช
เมืองทวำย เมืองเมำะตะมะ เมืองเมำะล�ำเลิง เมืองสงขลำ เมืองจันทบูร เมืองพิษณุโลก เมืองสุโขทัย เมืองพิชยั
เมืองสวรรคโลก เมืองพิจิตร เมืองก�ำแพงเพชร เมืองนครสวรรค์
แล้วให้ขึ้นไปเชิญสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอพระรำเมศวร ลงมำแต่เมืองลพบุรี ทรงพระกรุณำตรัสว่ำ
ขอมแปรพักตร์ จะให้ออกไปกระท�ำเสียพระรำเมศวรได้ฤกษ์ยกพล
, ๕,๐๐๐ ไปถึงกัมพูชำธิบดีเพลำพลบค�่ำ
พระยำอุปรำช รำชบุตรพระเจ้ำกัมพูชำธิบดีทูลว่ำ ทัพซึ่งยกมำเมื่อยล้ำอยู่ยังมิได้พร้อมมูล จะขอออก
โจมทัพ พระเจ้ำกัมพูชำธิบดีเห็นด้วย พระยำอุปรำชก็โจมทัพ ทัพหน้ำยังไม่ทันตั้งค่ำย ก็แตกฉำนมำปะทะ
ทัพหลวง เสียพระศรีสวัสดิ์แก่ชำวกัมพูชำธิบดี มีข่ำวเข้ำมำถึงพระนคร มีพระรำชโองกำรให้ขุนต�ำรวจ
ออกไปเชิญสมเด็จพระบรมรำชำธิรำชเจ้ำ ผู้เป็นพระเชษฐำ อยู่ ณ เมืองสุพรรณบุรี ครั้นเสด็จเข้ำมำถึง
พระนครแล้ว พระเจ้ำอยู่หัวตรัสว่ำให้อัญเชิญท่ำนออกไปช่วยหลำนท่ำน สมเด็จพระบรมรำชำธิรำชเจ้ำ
จึงยกทัพรีบออกไปถึงกรุงกัมพูชำธิบดี ได้รบเอำชัยชนะได้ ให้กวำดเอำครัวชำวกรุงกัมพูชำธิบดีเข้ำพระนคร
เป็นอันมำก
ศักรำช ๗๑๕ ปีมะเส็งเบญจศก (พ.ศ.๑๘๙๖) วันพฤหัสบดี เดือน ๔ ขึน้ ๑ ค่ำเพลำ ๒ นำฬิกำ ๕ บำท
ทรงพระกรุณำตรัสว่ำ ที่พระต�ำหนักเวียงเหล็กนั้น ให้สถำปนำพระวิหำรและพระมหำธำตุเป็นพระอำรำม
แล้วให้นำมชื่อวัดพุทไธศวรรย์

:

.

548 524
513
547

ภูมิล�ำเนำกรุงเทพมหำนคร บวรทวำรวดีศรีอยุธยำรำชธำนีพระนคร ตั้งอยู่บนเกำะหนองโสน
ในประเทศสยำม มีแม่น�้ำล้อมเกำะ เกำะนั้นมีสัณฐำนคล้ำยส�ำเภำนำวำ พระนครนั้นมีนำมปรำกฏว่ำ
“กรุงเทพมหำนคร บวรทวำรวดีศรีอยุธยำ มหำดิลกภพนพรัตนรำชธำนี บุรรี มย์อดุ มรำชนิเวศน์มหำสฐำน”
มีสมเด็จพระเจ้ำแผ่นดินสยำมเสด็จด�ำรงสิริรำชสมบัติในพระนคร เป็นพระบรมรำชำธิรำชใหญ่ใน
สยำมประเทศ มีพระรำชอำณำเขตกว้ำงขวำง ทิศเหนือถึงแดนลำว ทิศใต้ถึงแยกแขกมลำยู ทิศตะวันออก
ถึงแดนเมืองเขมร ทิศตะวันตกถึงแดนมอญ มีเจ้ำประเทศรำชลำวพุงขำว ลำวพุงดำ เขมร แขกมลำยู มำ
ถวำยดอกไม้ทองเงินมีได้ขำด มีพระรำชอภินิหำรเดชำนุภำพลำเลิศประเสริฐยิ่งนักหนำ ทรงรักษำไพร่ฟ้ำ
ข้ำแผ่นดินโดยทำงทศพิธรำชธรรม ทรงทำนุบำรุงพระบวรพุทธศำสนำและสมณะพรำหมณจำริยและ
ไพร่ฟ้ำประชำกร ให้อยู่เย็นเป็นสุขสโมสรหำสิ่งเสมอมิได้ พวกพำณิชนำนำประเทศ ทรำบเหตุว่ำกรุงศรี
อยุธยำผำศุกสมบูรณ ด้วยสินค้ำอุดมดี พวกพำณิชก็แตกตื่นกันเข้ำมำถวำยบรรณำกำร ขอพระรำชทำน
พึ่งพระบรมโภธิสมภำร ค้ำขำยในพระมหำนครเปนอันมำกจะรับคณะนำมิได้ กรุงศรีก็ไพศำลสมบูรณ์เป็น
รัตนรำชธำนี ศรีสวัสดีพิพัฒมงคลแก่ชนชำวสยำมควำมเจริญทั่วพระนคร

:
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549 525
514
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:

550 526
515
549

:

.

.

.

.
.

.

.

.

power point
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527
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power point
power point
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528
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.

.
.
.
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Obj.

)

518
529
552

.

Obj.

Obj.

519
530
553

555

.

.

กำรปกครองสมัยอยุธยำ

กำรปกครองสมัยอยุธยำ
power
point
กำรปกครองสมัยอยุธยำ

.

power
point

power
point

กำรจัดรูปแบบ

.

power
point

กำรปกครองสมัยอยุธยำ

520
531
554

556

521
532
555

557

:

522
533
556

558

-

ทั่วอำณำจักร
-

ทหำรหัวเมืองฝ่ำยเหนือ
-

พระนครบำล
พระธรรมำธิกรณ์
พระโกษำธิบดี
พระเกษตรำธิบดี

และทหำรหัวเมืองชำยทะเล
ตะวันออก

เช่นเดียวกับสมัยอยุธยำ
ตอนกลำง

523
534
557

559 524
535
558

-

-

-

-

-

๒. นักเรียนสำมำรถวิเครำะห์แนวทำงกำร
ปฏิบัติตนตำมกฎหมำยในสมัยอยุธยำจำกกรณี
ตัวอย่ำงที่ก�ำหนดให้ได้อย่ำงถูกต้อง

๓

.

.

.

https://www.youtube.com/watch?v=UmzYsQeMTDA

power point

๑.. กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิบัติตนตำมกฎหมำยใน

.

.

525
536
559

.

.

กำรตรำกฎหมำยทีส่ ำ� คัญ

.

.

Power Point

526
537
560

.

Obj.
Obj.

. ครูให้นักเรียนวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิบัติตนตำมกฎหมำย

.

527
538
561

Obj.

528
539
562

564 529
540
563

. วีดิทัศน์

. วีดิทัศน์

power
point

power
point

. วีดิทัศน์

. วีดิทัศน์

power
point

power
point

565 541
530
564

566

.........................................

: www.photagram.org
: www.photagram.org

531
542
565

567

เรื่อง

: www.wikiwand.com

532
543
566

568

: www.thaiheritage.net

533
54ô
567

569

: www.deviantart.com

534
545
568

570 535
546
569

: www.photagram.org

571

: www.wikiwand.com

536
547
570

572

: www.thaiheritage.net

537
548
571

573 572
538
549

: www.deviantart.com

-

-

-

: http://lek-prapai.org/home/view.php?id= 877

.
.

.

.

.

power point

power point

539
550
573

.

๔) จำกภำพหลักฐำนที่ ๒ นักเรียนทรำบได้อย่ำงไรว่ำ

: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Tachard-elephant- 2.jpg

ศรีลังกำ)

-

.

.

540
551
574

power point

.

ส่วน
สมัยอยุธยำกัน”

กำรหมอบกรำบ)

541
552
575

: https://minimore.com/b/ 3 wQ 5 A/ 3

ป่ำสัก

542
553
576

อำจปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนหรือปลูกเพื่อกำรค้ำขำย)

: http://lek-prapai.org/home/view.php?id= 835
: http://lek-prapai.org/home/view.php?id=
: http://lek-prapai.org/home/view.php?id=

ภำพที่ ๔ ต้น้ กล้ว้ ย ต้น้ขนุน ต้นทุ้ เรียน ี

543
554
577577577

-

-

หนังกวำง ไม้ฝำง ไม้กฤษณำ งำช้ำง ดีบุก เป็นต้น)

ทำงเข้ำมำค้ำขำย รวมทั้งตั้งสถำนีทำงกำรค้ำใน

-

ในแต่

-

(ในสมัย
เดิน

ในแต่

ในแต่
ครูตั้ง

หนัง

544
555
578

-

-

กรมพระคลังสินค้ำเท่ำนั้น)

545
556
579

:

จกอบ

546
557
580

:

power point

เป็นเจ้ำ

547
558
581

ส่วนในเวลำศึกสงครำม ทรงตั้งกองทัพออกสู้รบเพื่อปกป้องบ้ำนเมือง)

ทุกคนที่อยู่

-

548
559
582

:

-

-

-

549
560
583

:
-

:

ถ้ำอยำก
จ�ำนวนหนึ่ง...”

550
561
584

Obj. , Obj.

Obj.

๒. ไพร่สม

๑. ไพร่หลวง

551
562
585

Obj.

.

ควำมเจริญก้ำวหน้ำ)

อย่ำงไรบ้ำง

552
563
586

588
553
564
587

point
.
point

power

power

.

หัวเมือง
.
อังรี ตุรแปง

554
565
588

590

-

-

1

-

2
3

catty 4

catty

5

: George Vinal Smith The Dutch in Seventeenth-Century Thailand, p. .
-

1

2
3
4
5

-

-

-

555
566
589

-

-

.

.

.

-

แต่ละปีโดย
-

556
567
590

:
.
เล่,ม :๑, หน้ำ ๑๑๗
,
.

.
.

,
,

-

ภาระ/ชิ้นงาน

557
568
591591

-

ในประเด็นดังต่อไปนี้

:

บำท

558
569
592

-

ไพร่ส่วย

ขุนนำง

559
570
593

ได้

-

560
571
594

ทุกอย่ำงในรำชอำณำจักรของพระองค์

Obj.

Obj.
561
572
595

Obj.

ควำมต้องกำรส่วยสินค้ำ

562
573
596

598
563
574
597

.

.

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

599

.

564
575
598

565
599
600 576

ใบตารางแสดงรายการสินค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาจากส�านักงาน
ที่กรุงศรีอยุธยาส่งไปญี่ปุ่นในแต่ละปีโดยเฉพาะ
ระหว่างปี ค.ศ. ๑๖๓๓-๑๖๖๒
และ ๑๖๖๔-๑๖๙๔

-

1

-

2
3

catty 4

catty

5

: George Vinal Smith The Dutch in Seventeenth-Century Thailand, p. .
-

1

2
3
4
5

-

-

-

เป็นต้น)

วีดิทัศน์รำยกำรจดหมำยเหตุกรุงศรี
ตอน เครื่องทองวัดรำชบูรณะ
: https://www.youtube.com/watch?v=wTSCv Aa-zc

.

วีดิทัศน์รำยกำรจดหมำยเหตุกรุงศรี

.ภำพเครื่องทองวัดรำชบูรณะ
.
.

.

.

.

600
566
577

ควำมงดงำม)

-

601
567
578

: https://www.matichon.co.th/columnists/news_ 204587
: https://www.matichon.co.th/columnists/news_

รอดบันได
๖escalier
ต้น แล้วก็เอำล�ำไม้ไผ่ผechelle
ูกขวำงเป็นรอดบันได
escalier
echelle
:
:

หลักฐานที่ ๑

”

568
579
602602

.

-

569
580
603

เครื่องถ้วยชำม

: https://mgronline.com/onlinesection/photo-gallery/
9610000031637
9610000031637
: https://mgronline.com/onlinesection/photo-gallery/
9610000031637

๒. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นดู ภ ำพหลั ก ฐำนทำงประวั ติ ศ ำสตร์ ที่ ใ ห้

570
581
604 604

: https://www.matichon.co.th/entertainment/thaiทีม่ ำ: http://www.matichon.co.th/entertainment/thai-entertainment/news_861558

.

571
582
605

ค�ำประพันธ์ต่ำง ๆ)

: https://www.sanook.com/campus/1389541
1389541

entertainment/news_861558
861558

572
583
606

กำรรับวัฒนธรรมต่ำงชำติ

.
ทัง้ นีค้ รูและเพือ่ น ๆ
Obj. , Obj.

573
584
607

ควำมรัก ควำมสำมัคคีของคนในชำติ
สร้ำงควำมภูมิใจ
สร้ำงควำม

อย่ำงชัดเจน)

Obj.

ต่อ

574
585
608

610

ลักษณะและยกตัวอย่ำง
ภูมิปัญญำและวัฒนธรรม
.

.

สมัยอยุธยำได้อย่ำงมีเหตุผล
สมัยอยุธยำ

ภูมิปัญญำและวัฒนธรรม
สมัยอยุธยำ

.

575
586
609

611 587
576
610

-

: https://www.chillpainai.com/scoop/

.

.

.

power point

:

-

.

.

612 588
577
611

...

ตัวชี้วัด
ส ๔.๓ ม.๒/๑ วิเครำะห์พัฒนำกำรของ
อำณำจักรอยุธยำและธนบุรีในด้ำนต่ำง ๆ
ส ๔.๓ ม.๒/๒ วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ควำมมั่นคงและควำมเจริญรุ่งเรืองของ
อำณำจักรอยุธยำ
ขอบเขตเนื้อหา
๑.ตัวอย่ำงบุคคลส�ำคัญในสมัยอยุธยำ
- สมเด็จพระรำมำธิ
- บดีที่ ๑
(สมเด็จพระเจ้ำอู่ทอง)
- สมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ
- สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
- สมเด็จพระนำรำยณ์
- มหำรำช
- ออกญำวิชำเยนทร์
(คอนสแตนติน ฟอลคอน)
- เฉกอะหมัด .

- .

ภำพที่ ๑ พระบรมรำชำนุ
เสำวรีย์ของพระมหำกษัตริย์ไทย
: https://www.chillpainai.com/scoop/
ในอดีต ๗ พระองค์ ณ อุทยำนรำชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
.
ที่มำ: http://www.chillpainai.com/scoop/5749/
๑) จำกภำพข้ำงต้นเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์และ
สถำบันพระมหำกษัตริย์ไทย ทรำบหรือไม่ว่ำสถำนที่แห่งนี้เรียกว่ำ
อะไร (อุทยำนรำชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
๒) อุทยำนรำชภักดิ์เป็นสถำนที่ตั้งพระบรมรำชำนุเสำวรีย์ของ
พระมหำกษัตริย์ไทยในอดีต ๗ พระองค์ ให้นักเรียนระบุพระนำม
ของพระมหำกษัตริย์แต่ละพระองค์ (พ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำช,

-

.

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน�า
๑. ครูให้นักเรียนดูภำพพระบรมรำชำนุเสำวรีย์ของพระมหำกษัตริ.ย์
ไทยในอดีต ๗ พระองค์ ณ อุทยำนรำชภักดิ์ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จำกนั้นครูตั้งค�ำถำมแล้วให้นักเรียนร่วมกันตอบดังนี้

แหล่งการเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนรำยวิชำประวัติศำสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒
๒. ห้องสมุด
๓. อินเทอร์เน็ต
สื่อ
๑. ภำพพระบรมรำชำนุเสำวรีย์ของ
พระมหำกษัตริย์ไทยในอดีต ๗ พระองค์ ณ
อุทยำนรำชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. โปรแกรม
Power Point เรื่อง บุคคลส�ำคัญ
power point
ในสมัยอยุธยำ
๓. บัตรภำพบุคคลส�ำคัญใสสมัยอยุธยำ
จ�ำนวน ๗ ภำพ
๔. บัตรข้อควำมที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงำนของ
บุคคลส�ำคัญในสมัยอยุธยำ จ�ำนวน ๗
บัตรข้อควำม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. กำรร่วมกิจกรรมกลุ่ม “เขำคือใครใน
สมัยอยุธยำ”

578
589
613

612

ควำมเจริญทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม

-

-

579
590
613

.

power point
-

580
591
614

มีระบบแบบแผน)

-

ใน

-

581
592
615

เมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๕)

ในสมัยพระ
กำรทูตที่
ซึ่ง

ทรงสนับสนุน

ทรงมี

582
593
616

616

583
594
617
617

Obj.
Obj.

Obj.
Obj.

Obj.

Obj.

ขุน

617
595
618 584
618

Obj.

Obj.

Obj.

Obj.Obj.

619
585
596
619

618

586
597
620

.

-

-

point
.
.

power

587
598
621

623 588
599
622

: https://www.thai-tour.com/place/ 1547

: http://hongpakraiwan.blogspot.com
/2011/04/blog-post_30.html
30
2011 04

: https://sites.google.com/site/
thdlxngkheiynwep/

: https://www.lhm.co.th

624

: https://www.silpamag.com/culture/article_ 15888

: https://www.skthai.org/th/pages/ 6794

: https://www.thaipost.net/
main/detail/4309
4309

623
589
600

625 624
590
601
625 624

ผู้เป็นหัวหน้ำคณะรำชทูตแห่งกรุงศรีอยุธยำเดินทำงไปเจริญสัมพันธไมตรีกับรำช
ส�ำนักฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. ๒๒๒๙ โดยน�ำพระรำชสำสน์ของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชไป
ถวำยพระเจ้ำหลุยส์ที่ ๑๔
พ่อค้ำชำวเปอร์เซียผู้เป็นหัวหน้ำกลุ่มแขกมัวร์ ต่อมำในสมัยสมเด็จพระเจ้ำทรงธรรม
ท่ำนได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งเจ้ำกรมท่ำขวำต่อมำในสมัยสมเด็จพระเจ้ำปรำสำททอง
โปรดเกล้ำฯ ให้ทำ่ นผูน้ ดี้ ำ� รงต�ำแหน่งเจ้ำพระยำบวรรำชนำยก จำงวำงกรมมหำดไทย อีกทัง้
ท่ำนยังเป็นต้นสกุล บุนนำค ซึง่ เป็นสกุลเก่ำแก่และมีบทบำทต่อกำรเมืองกำรปกครองไทย
ผูส้ ถำปนำกรุงศรีอยุธยำเป็นรำชธำนีเมือ่ ปี พ.ศ. ๑๘๙๓ และด�ำรงอยูไ่ ด้อย่ำงยัง่ ยืนเป็น
เวลำ นำนถึง ๔๗๑ ปี และเป็นผูน้ ำ� เอำรูปแบบกำรปกครองแบบจตุสดมภ์จำกเขมรมำปรับใช้ใน
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ท�ำให้กำรปกครองของอำณำจักรมีระบบแบบแผน
ขุนนำงชำวต่ำงชำติ ผูท้ ำ� หน้ำทีด่ แู ลกำรค้ำให้กบั สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช นับได้วำ่
เป็นชำวตะวันตกทีข่ นึ้ สูต่ ำแหน่งขุนนำงระดับสูงของรำชสำนักอยุธยำได้ในเวลำอันรวดเร็วตอน
หลังเขำได้วำงแผนขอกองก�ำลังจำกฝรัง่ เศสมำประจ�ำอยูใ่ นกรุงศรีอยุธยำเพือ่ เป็นฐำนอ�ำนำจให้
แก่ตนเอง พฤติกรรมอันมิชอบท�ำให้เขำถูกพระเพทรำชำและขุนหลวงสรศักดิ์ก�ำจัดอิทธิพล
ทำงกำรเมืองได้ในปี พ.ศ. ๒๒๓๑
พระมหำกษัตริย์ผู้ทรงสนับสนุนกำรค้ำและกำรสร้ำงสัมพันธไมตรีกับต่ำงประเทศ
ทรงส่งคณะรำชทูตอยุธยำไปเจริญสัมพันธไมตรีกบั ฝรัง่ เศสในสมัยพระเจ้ำหลุยส์ที่ ๑๔ ทรงมี
นโยบำยทำงกำรเมืองและกำรทูตที่แยบยล เช่น ทรงใช้ฝรั่งเศสมำถ่วงดุลอ�ำนำจกับฮอลันดำ
ซึง่ ก�ำลังขยำยอิทธิพลเข้ำมำคุกคำมกรุงศรีอยุธยำอยูใ่ นขณะนัน้

591
602
625

626

พระมหำกษั ต ริ ย ์ ผู ้ ท รงปฏิ รู ป กำรปกครองครั้ ง ส� ำ คั ญ ของอยุ ธ ยำ ซึ่ ง ได้ ก ลำยเป็ น
รำกฐำนของกำรปกครองบ้ ำ นเมื อ งในเวลำต่ อ มำ ทรงตั้ ง อั ค รมหำเสนำบดี ๒ ต� ำ แหน่ ง คื อ
พระสมุ ห กลำโหม ท� ำ หน้ ำ ที่ ดู แ ลกิ จ กำรฝ่ ำ ยทหำรทั่ ว รำชอำณำจั ก ร และพระสมุ ห นำยก
ท� ำ หน้ ำ ที่ ดู แ ลฝ่ ำ ยพลเรื อ นทั่ ว รำชอำณำจั ก ร รวมทั้ ง จตุ ส ดมภ์ ด ้ ว ย

พระมหำกษั ต ริ ย ์ ผู ้ ท รงมี พ ระรำชกรณี ย กิ จ ต่ อ บ้ ำ นเมื อ งในกำรท� ำ สงครำมป้ อ งกั น
รำชอำณำจั ก รตลอดพระชนม์ ชี พ ของพระองค์ เช่ น กำรประกำศอิ ส รภำพของกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยำ
ไม่ ขึ้ น กั บ กรุ ง หงสำวดี ที่ เ มื อ งแครง เมื่ อ พ.ศ. ๒๑๒๗ และกำรท� ำ สงครำมยุ ท ธหั ต ถี กั บ
พระมหำอุ ป รำชแห่ ง กรุ ง หงสำวดี เมื่ อ พ.ศ. ๒๑๓๕

: https://minimore.com/b/ 3 wQ 5 A/3

.

ตอน “สงครำมยุทธ

592
603
626

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอยุธยำ
กับชำติในเอเชียได้อย่ำงมีเหตุผล

ได้อย่ำงถูกต้อง

.

เดินทำงจำก

ในเอเชีย

กรุงศรีอยุธยำจะไม่ได้อยู่ติดทะเล แต่ก็สำมำรถ

ในกรุงศรี
กรุงศรีอยุธยำ พบว่ำ
.

ในสังคมสมัยอยุธยำใน

ชำติในเอเชีย

593
604
627

: https://www.silpa-mag.com/club/art-and-culture/article_ 17774

594
605
628

.

: https://palungjit.org

595
606
629

ออกขุนร้อยรำชทูต ออกขุนลำดอุปทูต ออกหมืน่ ยงตรีทตู ออกบุญวีทอ่ งสือ่ ใหญ่ และบรรดำ

สมัยรำชวงศ์หมิง ๒๕๑๑)

596
607
630

๒ ภำพ จำกนั้นครูตั้งค�ำถำมแล้วให้นักเรียนร่วมกันตอบ

กรุงศรีอยุธยำแต่งตัง้ ทูตพร้อมน�ำเครือ่ งรำชบรรณำกำรไปถวำยจักรพรรดิจนี รำชส�ำนักจีน

:

597
608
631

:http://www.finearts.go.th/sawakhavoranayokmuseum

:

598
609
632

: https://www.dajeuit.org
https://www.dagjeuit.org

กรุงศรีอยุธยำกับชำติในเอเชียด้ำนสถำปัตยกรรมจ�ำนวน ๒ ภำพ จำกนั้น
ครูตั้งค�ำถำมแล้วให้นักเรียนร่วมกันตอบดังนี้

อ่ำวสัตหีบ

599
610
633

วัดพระรำม, วัดพุทไธศวรรย์ เป็นต้นObj.
) (Obj.๑,Obj.
Obj.๒)

วัดในสมัย

: https://travel.mthai. com/blog/ 168577 html

ได้

600
611
634

.

Obj.

ด้ำนใดบ้ำง

601
612
635

637 613
602
636

.
.

.
.

แห่ง
.
.

.
.

603
614
637

638

-

ตะวันออกกลำง บนตู้พระธรรมสมัยอยุธยำ จัดแสดงที่
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร กรุงเทพมหำนคร
: https://www.silpa-mag.com/club/art-andที่มำ: http://silpa-mag.com/club/art-and-culture/
culture/article_2023
2023
article_2023

.

VOC)

604
615
638

---

: http://www.soccersuck.com/boards/topic/
: http://www.soccersuck.com/boards/topic/

: http://www.soccersuck.com/boards/topic/ 1536019

: https://www.silpa-mag.com/club/art-andculture/article_2023
: https://www.silpa-mag.com/club/art-andculture/article_2023

.
.

arch)
arch)
.

arch)

VOC)
VOC)

pointed
pointed
pointed

-

638638
605 63963
616
639

.

ระหว่ำง

ในด้ำนกำรค้ำขำย

606
617
640

Gujarat)

:
-

ง
:

Surat)

:

ฝรั่งเมืองลังกุนีแขกเกำะ เปนพ่อค้ำพำนิชคุมสลุปก�ำปั่น แล่นเข้ำมำ
ทอดสมออยู่ท้ำยคู ขนสินค้ำมำไว้บนตึกห้ำงในก�ำแพงพระนคร
นห้ำำงตึ
งตึกกขำย
ขำย
กรุงศรีอยุธยำตำมที่ตนซื้อแลเช่ำต่ำง ๆ กัน เปิเปิดดร้ร้ำำนห้

607
618
641

(สเปน)

-

608
619
642

.

: https://th.kisspng.com/png- 51 nnps/

609
620
643

:
กำรปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมได้)

:

: https://www.thairath.co.th/content/1241671
1241671

610
621
644

(กำรเผยแผ่ศำสนำคริสต์)

611
622
645

.

ภำพที่ ๕
:

612
623
646

:
https://www.matichonacademy.com/democlass/article_ 10155

: http://socialnews.teenee.com/penkhao/18686 .html

613
624
647

: https://mmpz.wordpress.com
https://mmppz.wordpress.com

ซึ่งเหล่ำนี้เป็น
มำจำกโปรตุเกส)

614
625
648

: https://www.pinterest.com/pin/
335377503472083505
335377503472083505/?lp=true

-

pointed arch

615
626
649

ควำมเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจจำกกำรค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
Obj.น) (Obj.๓)
รวมทั้งมีกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกั

.

เช่น อำหำร งำนสถำปัตยกรรม
เข้ำมำเผยแพร่ในสังคมสมัยอยุธยำด้วย)
Obj. Obj.

-

616
627
650

652
617
628
651

พระธรรม

.
.

VOC)

ที่ ๑๔ มำ
.

จ.อยุธยำ

ที่หมู่บ้ำนญี่ปุ่น

618
629
652

๙. ภำพขนมทองหยิบ
ทองหยอดและฝอยทอง
๑๐. ภำพด้ำนหน้ำ
พระที่นั่งดุสิตสวรรค์
ธัญญมหำปรำสำทที่
นำรำยณ์รำชนิเวศน์
จังหวัดลพบุรี
๑๑. ภำพหน้ำต่ำงที่มี
ลักษณะโค้งแหลม
(Pointedpointed
arch) ซึarch)
่งเป็น
สถำปัตยกรรมแบบโกธิค
ของยุโรป

654

655
619
630
653

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

-

-

-

-

620
631
654

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความเสื่อมของอยุธยาสู่สถาปนากรุงธนบุรี
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๒๒รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู็ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๖ ชั่วโมง

ๆ

กำรศึกษำวิเครำะห์เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ กำรเสื่อมอ�ำนำจลงของกรุงศรีอยุธยำ จนน�ำไปสู่
กำรกอบกูเ้ อกรำชและกำรสถำปนำอำณำจักร กำรพัฒนำอำณำจักร ด้วยพระปรีชำสำมำรถของพระมหำกษัตริย์

.
.
.
.
.
.

621
632
655

ทำงประวัติศำสตร์ และสำมำรถรับรู้ควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์ของเหตุกำรณ์ส�ำคัญสมัยธนบุรี
.
.
.
.
.
.

: Review

ควำมถูกต้องและ
ควำมกระชับของ
เนื้อหำ

-

-

-

: https://www.silpa-mag.com/club/art-andculture/article_9277
9277

.
ตอนปลำยถึงกำรสถำปนำกรุงธนบุรี

power point
ควำมเสื่อมของอำณำจักรอยุธยำและ
กำรสถำปนำกรุงธนบุรี

.

.

622
633
656

กรุงธนบุรีได้ถูกต้อง

.

.

: https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_8085
8085

power point

623
634
657

: https://th.wikipedia.org/wiki/
:Burmese-Siamese-war-1765-1767.PNG.jpg
1765-1767

(กำรเสียกรุงศรีอยุธยำ)

624
635
658

Obj.

กรุงธนบุรี)

กรุงศรีอยุธยำ และประชำกรเป็นอย่ำงไร (กรุงศรีอยุธยำกลำยเป็นซำก
จ�ำนวนลดลง)

กำรเสียกรุงศรีอยุธยำครัง้ ที่ ๒

625
636
659

แตก

Obj.

(๑.กรุงธนบุรีเป็นเมืองขนำดเล็ก เหมำะกับจ�ำนวนประชำกร ๒.อยู่ใกล้
ชำยทะเล สำมำรถอพยพได้สะดวก ๓.กรุงธนบุรีมีป้อมปรำกำรที่เข้ม
แข็ง ๔.เป็นที่ลุ่ม ท�ำกำรเกษตรได้)

: https://pantip.com/topic/36611363
36611363

(๑.กรุงศรีอยุธยำยำกแก่กำรบูรณะ ๒. พม่ำรู้เส้นทำงกำรบุก
เมืองรำชธำนีของอยุธยำแล้ว)

626
637
660

ล่มสลำย

Obj.

๒.อยู่ใกล้ชำยทะเล สำมำรถอพยพได้สะดวก ๓.กรุงธนบุรีมีป้อม
ปรำกำรที่เข้มแข็ง ๔.เป็นที่ลุ่ม ท�ำกำรเกษตรได้)

.

ชั้นเรียนพร้อมอธิบำยเพิ่มเติมObj.
(Obj.๑)

627
638
661

628
639
662

.

.

power point

.

power point

.

power point

.

พระเจ้ำจำกสินมหำรำช
วงเวียนใหญ่

point

power

640
663
665 629

ถูกต้อง

.
.

ในสมัยธนบุรี

ๆ ที่มี

: https://www.youtube.com/watch?v=FvjtjEC9geY
: https://www.youtube.com/watch?v=FvjtjEC9geY
9
.
.

.
.

.
.

power point
power point

630
664641
664

สภำพสังคมในขณะนั้นได้อย่ำงสมเหตุสมผล
.
.

: http://www.wikiwand.com/th/
: http://www.wikiwand.com/th/

power point
power point

631
642
665665

: http://www.wikiwand.com/th/

power point
power point

(Obj. )
(Obj. )

ปรำบไม่ส�ำเร็จ)

เจ้ำตำก

632
643
666
666

665

.

Obj.

Obj.

633
644
667

668

634
645

671 635
646
669

.

วีดิทัศน์
power point

วีดทิ ศั น์
power point

. วีดิทัศน์
power point

. วีดิทัศน์
power point

672 647
636
670

673 637
648
671

***********************************************

674 672
638
649

:
https://sites.google.com/site/phannad03456
034567
7/na-thwm-ki-canghwad-11

675 673
639
650

***********************************************

676 674
640
651

http://www.wikiwand.com/th/l

สมัยธนบุรีได้ถูกต้อง

.

: https://bigpoforever.wordpress.com/tag/
.

.

.

power point

641
652
675

กำรจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจต่ออำณำจักร

.

: https://sites.google.com/site/intirasites/home/laksna/lak

power point

642
653
676

(Obj.2)
power point

(Obj.1)

กรุงศรีอยุธยำ)

643
654
677

.
.

(Obj. )
(Obj. )

(Obj. )
(Obj. )

678678
644
655

681 öõö
645
679

.

.

point

.

power
power point

.
power point

power point

682

.
power point

power point

646
657
680

647
658
681

683

.
: https://www.chocolad.co/choc-crunch/
C2 A
html

.

.

power point

648
659
682

.
point

: http://3king.lib.kmutt.ac.th/KingTarksinCD
3
/chapter13/page20.html
13
20

Power

เป็นวัดคูเ่ มืองของอำณำจักรธนบุรี ทีแ่ สดงออกถึงควำมเจริญด้ำนศิลปกรรม

.

649
660
683

(ยอพระเกียรติพระเจ้ำกรุงธนบุรี)
Obj.

: https://pantip.com/topic/32911273
32911273

650
661
684

: http://www.dhammathai.org/watthai/
bangkok/watarun.php

(Obj. )

651
662
685

: http://www.kalyanamitra.org/th/
uniboon_detail.php?page=3498
3498
: http://www.kalyanamitra.org/th/

: http://www.kalyanamitra.org/th/
58
: http://kruthai58.blogspot.com/2017/11/blog2017 11
post_45.html
45
: http://kruthai58.blogspot.com/2017/11/blogpost_45.html

: http://kruthai58.blogspot.com/2017/11/blogpost_45.html

663
686652
686

.

.
..

:

:
::

(Obj.

--

uniboon_detail.php?page=3498
uniboon_detail.php?page=3498
uniboon_detail.php?page=3498
3498

ผังแมงมุม

687
653
664
687687
687

(Obj. )
(Obj. )

(Obj.
(Obj.

654
665
688
688

691 655
666
689

.

.

point

.

power

power point

656
690
692 667

.
power point

power point

693 657
668
691

.

: https://sites.google.com/site/thebankasean/prawati-prathes-law

: https://pantip.com/topic/31957622
31957622

.

.

power point

658
669
692

กำรที่กรุงธนบุรีมีควำมสัมพันธ์กับดินแดนต่ำง ๆ
ได้อย่ำงเหมำะสม

: http://www.thaichinese.net/History/
1
history-imperial1.html

: https://sites.google.com/site/
pratheskamphucha1234/rach-xanacakr
1234
-kamphucha-khxmul-thawpi

.

659
670
693

.
.

.

.

power point
power point

power point

: https://www.traveloka.com/th-th/flight-to-england
: https://www.traveloka.com/th-th/flight-to-england

: https://www.traveloka.com/th-th/flight-to-england

power point

: https://www.traveloka.com/th-th/flight-to-england

660
671
694 694694

tourist-south-map-high-quality-physical-map-of-south-asia/
asia/download-geographical-map-of-southeast-asia-majortourist-south-map-high-quality-physical-map-of-south-asia/

: http://www.kolovrat.org/physical-map-of-southasia/download-geographical-map-of-southeast-asia-major: http://www.kolovrat.org/physical-map-of-south-

asia/download-geographical-map-of-southeast-asia-majortourist-south-map-high-quality-physical-map-of-south-asia/

: http://www.kolovrat.org/physical-map-of-south-

695
661695
672
695

(Obj. )

662
673
696

.
.

ทุกกลุ่ม

ในรูปแบบตำรำง

Obj.
Obj.

(Obj.
(Obj.

697
663
674
697

700 675
664
698

.

.

point

.

power
power point

701 676
665
699

.

point

.

power
power point

702 677
666
700

.

(เป็นนำยทหำรคนส�ำคัญสมันธนบุรี และเป็นผู้สถำปนำกรุงรัตนโกสินทร์)

: https://bumbimblue.wordpress.com/
tag/

.

.

Power point

667
678
701

Power point

(Obj.(Obj.๑)
)
กำรสถำปนำกรุงรัตนโกสินทร์

.

(Obj. )

โดยใช้

668
679
702

.

Obj.

669
680
703

706 681
670
704

.

.

point

.
Power
Power point

.

point

.
Power
Power point

671
682
705
707

683
๗๐๘ 672

บรรณานุกรม
กรมศิลปากร. คำให%การขุนหลวงวัดประดู4ทรงธรรม:เอกสารจากหอหลวง. (กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔), หนDา ๕-๖
กำพล จำปาพันธH. (๒๕๖๐). อยุธยาจากสังคมเมืองท4านานาชาติ สู4มรดกโลก. นนทบุรี : มิวเซียมเพรส.
คำให%การชาวกรุงเก4า คำให%การขุนหลวงวัดประดู4ทรงธรรม และคำให%การขุนหลวงหาวัด. (๒๕๕๓).
ประชุมคำให%การกรุงศรีอยุธยา รวม ๓ เรื่อง : คำให%การชาวกรุงเก4า คำให%การขุนหลวงวัดประดู4
ทรงธรรม คำให%การขุนหลวงหาวัด. กรุงเทพฯ : แสงดาว.
ชาญวิทยH เกษตรศิริ และคณะ. (๒๕๖๐). ชนชาติต4าง ๆ ในอยุธยา. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ
ประจำปU ๒๕๖๐.
พระไอยการตำแหนWงนาพลเรือนและพระไอยการตำแหนWงนายทหารหัวเมือง, ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑ เล่ม ๑
๑, เลWม ๑.
พันจันทนุมาศ (เจิม). (๒๕๕๓). พระราชพงศาวดารศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม). นนทบุรี :
ศรีป\ญญา.
ฟรังซัวสH อังรี ตุรแปง. (๒๕๖๐). ประวัติศาสตรSแห4งพระราชอาณาจักรสยามและประวัติศาสตรSไทยสมัยกรุง
ศรีอยูธยา ฉบับตรุแปง. แปลโดย สมศรี เอี่ยมธรรม. กรุงเทพ : กรมศิลปากร.
ฟรังซัวสH อังรี ตุรแปง. ประวัติศาสตรSแห4งพระราชอาณาจักรสยาม. แปลโดย นายปอล ซาเวียรH.
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๐), หนDา ๑๙-๒๐.
โยส เซาเต็น. (๒๕๐๔). ประชุมพงศาวดารภาค๗๖ จดหมายเหตุของโยส เซาเต็น พ4อค%าชาวฮอลันดา. แปล
โดย ขจร สุขพานิช. กรุงเทพ : กรมศิลปากร.
โยสตH สเคาเต็น, “จดหมายเหตุของโยสตS สเคาเต็นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ%าทรงธรรมและสมเด็จพระเจ%า
ปราสาททองในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล4ม ๑, หนDา ๒๖๐-๒๖๒
ลาลูแบรH, ซิมอน เดอ. (๒๕๕๒). จดหมายเหตุ ลาลูแบรS ราชอาณาจักรสยาม. แปลโดย สันตH โกมล บุตร.
นนทบุรี : ศรีป\ญญา.
ศรีศักร วัลลิโภดม. (๒๕๕๓). กรุงศรีอยุธยาของเรา. กรุงเทพฯ : มติชน.

684
๗๐๙ 673

http://3king.lib.kmutt.ac.th/KingTarksinCD/chapter13/page20.html สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๖๒
http://dailytehreek.com/category/imp-news/page/117 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
http://history-imperial1.html สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
http://lek-prapai.org/home/view.php?id=5379 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
http://lek-prapai.org/home/view.php?id=835 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2007/08/10/entry-1 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
http://socialnews.teenee.com/penkhao/18686.html สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
http://travel.trueid.net/detail/Ljk2xM8Kw2a สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
http://www.dhammathai.org/watthai/bangkok/watarun.php สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
http://www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historicalpark/phranakhonsriayutthaya/
ayutthaya-2/ayutthaya-02-002/item/321-ayutthaya02-043 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๖๒
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=217 สืบคDนเมื่อวันที่
๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
http://www.soccersuck.com/boards/topic/1536019 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
http://www.thaichinese.net/History/ สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
http://www.wikiwand.com/th/เจDาพระยาโกษาธิบดี_(ปาน) สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
http://www.wikiwand.com/th/สภาพจลาจลหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองสืบคDนเมื่อวันที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๖๒
https://bigpoforever.wordpress.com/tag สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
https://bumbimblue.wordpress.com/tag/สรุปการสิ้นสุดสมัย สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tachard-elephant-2.jpg สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๖๒
https://mgronline.com/onlinesection/photo-gallery/9610000031637สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๖๒
https://minimore.com/b/3wQ5A/3 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
https://minimore.com/b/3wQ5A/3 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
https://palungjit.org สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
https://pantip.com/topic/31957622 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
https://pantip.com/topic/32911273 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
https://pantip.com/topic/36611363 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://sites.google.com/site/intirasites/home/laksna/lak สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

674
๗๑๐ 685

https://sites.google.com/site/pratheskamphucha1234/rach-xanacakr-kamphucha-khxmulthawpi สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://th.kisspng.com/png-51nnps/ สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://th.wikipedia.org/wiki/ทวารวดี สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/1471 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕
มกราคม ๒๕๖๒
https://travel.mthai. com/blog/168577.html สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://voicetv.co.th/read/SyQscdhXG สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.chillpainai.com/scoop/5749 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.dagjeuit.org สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.lovesiamoldbook.comhttps://www.silpa-mag.com/this-day-in-istory/article_5733
สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.matichon.co.th/columnists/news_204587 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.matichon.co.th/entertainment/thai-entertainment/news_861558 สืบคDนเมื่อวันที่
๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.matichonacademy.com/demo-class/article_10155 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๒
https://www.naewna.com/likesara/320672 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.sanook.com/campus/1389541 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.silpa-mag.com/club/art-and-culture/article_17774 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๒
https://www.silpa-mag.com/club/art-and-culture/article_2023 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๒
https://www.silpa-mag.com/club/art-and-culture/article_9277 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๒
https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_5733 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_8085 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.thairath.co.th/content/1241671 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.touronthai.com/article/2097 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.touronthai.com/article/2097 สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.traveloka.com/th-th/flight-to-england สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.wincoin.com/เงินพดดDวง สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.youtube.com/watch?v=CuDXBGZLrrA สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

686
๗๑๑ 675

https://www.youtube.com/watch?v=FvjtjEC9geY สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.youtube.com/watch?v=UmzYsQeMTDA สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
https://www.youtube.com/watch?v=wTSCv๐Aa-zc สืบคDนเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

687
687
687
687
687
687687
687

คณะจั
คณะจั
คณะจั
คณะจั
ดทำคู
ดดทำคู
ทำคู
ด่มทำคู
ือ่มครู
่มือือครู
่มแครู
ือละแผนการจั
แครู
และแผนการจั
ละแผนการจั
และแผนการจั
ดการเรี
ดดการเรี
การเรี
ดการเรี
ยนรู
ยยนรู
้ นรู
ระดั
ย้ นรู
้ระดั
ระดั
บ้ ระดั
มับบธมัยมศึ
มับธธยมศึ
มัยมศึ
ธกยมศึ
ษาตอนต้
กกษาตอนต้
ษาตอนต้
กษาตอนต้
น นน น
คณะจั
คณะจั
คณะจั
ดทำคู
คณะจั
ดเพืทำคู
่มดการเรี
ครู
ือทำคู
แการเรี
่มยละแผนการจั
ือนการสอนทางไกลผ่
แ่มยครู
ละแผนการจั
ครู
แยละแผนการจั
และแผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ดยการเรี
นรู
ยการเรี
นรู
้ นดาวเที
ระดั
ระดั
นรู
ยบยนรู
้ มัมระดั
บยธ้ยมัม(DLTV)
ระดั
ยมศึ
ยมศึ
มับกธ(DLTV)
มัษาตอนต้
ยมศึ
กธษาตอนต้
ยมศึ
กษาตอนต้
กษาตอนต้
นน นน
เพื
่อเพื
่อื ทำคู
เพื
่อมดการเรี
การเรี
่อครู
ยือนการสอนทางไกลผ่
นการสอนทางไกลผ่
นการสอนทางไกลผ่
าดนดาวเที
าานดาวเที
าย้ นดาวเที
มธยบ(DLTV)
ม(DLTV)
่อธลารศึ
เพื
่อารศึ
นการสอนทางไกลผ่
ยการเรี
ยนการสอนทางไกลผ่
ยนการสอนทางไกลผ่
ามในพระบรมราชู
นดาวเที
าในพระบรมราชู
ยนดาวเที
มยม(DLTV)
ย(DLTV)
มยปม(DLTV)
มูลมูนิมูลเพื
ธลนิมูิกนิเพื
ธการเรี
ิกนิ่อิการศึ
ธการเรี
ารศึ
ิกเพื
ษาทางไกลผ่
กยการเรี
ก่อษาทางไกลผ่
ษาทางไกลผ่
กนการสอนทางไกลผ่
ษาทางไกลผ่
านดาวเที
าานดาวเที
นดาวเที
านดาวเที
ยามนดาวเที
ยายมนดาวเที
ในพระบรมราชู
มยในพระบรมราชู
ถัป(DLTV)
ปมถัภ์ถัปมมภ์ถัภ์มภ์
มูลมูนิลธนิิกมูธารศึ
ลิกมูนิารศึ
ลธกนิิกษาทางไกลผ่
ธารศึ
กิกษาทางไกลผ่
ารศึ
กษาทางไกลผ่
กษาทางไกลผ่
านดาวเที
านดาวเที
านดาวเที
ายนดาวเที
มยมในพระบรมราชู
ยในพระบรมราชู
มยมในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ปถัปมถัภ์มปภ์ถัปมถัภ์มภ์

ที่ปทีรึที่ปก่ปรึษา
ทีรึก่ปกษา
รึษากษา
ที่ปทีรึ่ปกรึษา
ทีก่ปษา
ทีรึ่ปกรึษากษา
๑.รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
นราพร
นราพร
จันนทร์
นโทร์
โอชา
โอชา รองประธานกรรมการบริ
๑. ๑.๑.รองศาสตราจารย์
นราพร
นราพร
จันจัทร์
โจัทร์
อชา
อชา
รองประธานกรรมการบริ
รองประธานกรรมการบริ
รองประธานกรรมการบริ
หารหหารารหาร
๑.รองศาสตราจารย์
๑. รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
นราพร
จันโอชา
จัทร์นทร์
โอชา
โอชา
๑. ๑. รองศาสตราจารย์
นราพร
นราพร
จันนราพร
จัทร์นทร์
โอชา
หาาร
หาาาร
ารหยมารยยในพระบรมราชู
มูรองประธานกรรมการบริ
ลมูรองประธานกรรมการบริ
นิมูลธลนิิกมูนิรองประธานกรรมการบริ
ธารศึ
ลธิกนิิกรองประธานกรรมการบริ
ารศึ
ธารศึ
กิกษาทางไกลผ่
ารศึ
กกษาทางไกลผ่
ษาทางไกลผ่
กษาทางไกลผ่
นดาวเที
นดาวเที
นดาวเที
าหนดาวเที
มมยในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ม ในพระบรมราชู
ปถัปมปถัภ์ถัมปมภ์ถัภ์มภ์
มูลเลขาธิ
มูนิเลขาธิ
ลธนิิกเลขาธิ
มูธารศึ
กธกนิษาทางไกลผ่
ิการ
กธารศึ
ษาทางไกลผ่
ิการศึ
กษาทางไกลผ่
กษาทางไกลผ่
านดาวเที
านดาวเที
านดาวเที
ยามนดาวเที
ยในพระบรมราชู
ม ในพระบรมราชู
ยมยในพระบรมราชู
ม ในพระบรมราชู
ปถัปมถัภ์มปภ์ถัปมถัภ์มภ์
๒. ๒.๒.พลอากาศโท
๒.พลอากาศโท
พลอากาศโท
พลอากาศโท
ภักภัดีภักกแสง-ชู
ดีภัดีกแสง-ชู
แสง-ชู
ดี แสง-ชู
โต โตโต โต
เลขาธิ
ารลิกมูกนิารศึ
ารลาร
๒. ๒. พลอากาศโท
๒.พลอากาศโท
๒. พลอากาศโท
พลอากาศโท
ภักภัดีกแสง-ชู
ดีภัแสง-ชู
กภัดีกโแสง-ชู
ตดี โแสง-ชู
ต โต โต
เลขาธิ
าร
ารธารศึ
การศึ
กษาทางไกลผ่
าร
มูลเลขาธิ
มูนิมูลธลนิิ กมูนิเลขาธิ
ธารศึ
ลธิ กนิิกเลขาธิ
ารศึ
กิกษาทางไกลผ่
การ
กษาทางไกลผ่
กษาทางไกลผ่
านดาวเที
าานดาวเที
นดาวเที
านดาวเที
ยมยยในพระบรมราชู
มมยในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ม ในพระบรมราชู
ปถัปมปถัภ์ถัมปมภ์ถัภ์มภ์
ลธ้ช่วนิิกผู่วยเลขาธิ
มูธารศึ
ลิก่วมูนิารศึ
ลกธกนิษาทางไกลผ่
ิการกธารศึ
ิ าราร
ารศึ
ษาทางไกลผ่
กษาทางไกลผ่
านดาวเที
านดาวเที
านดาวเที
ยามนดาวเที
ยในพระบรมราชู
ม ในพระบรมราชู
ยมยในพระบรมราชู
ม ในพระบรมราชู
ปถัปมถัภ์มปภ์ถัปมถัภ์มภ์
๓. ๓.๓.นายอนุ
๓.นายอนุ
นายอนุ
นายอนุ
สรณ์
สสรณ์
รณ์
สฟูรณ์
เจริ
ฟูฟูเญ
จริ
เจริ
ฟูญเญ
จริญ
ผูมู้ชลผูมู่วนิผู้ชยเลขาธิ
้ชยเลขาธิ
ยเลขาธิ
กกษาทางไกลผ่
การ
๓. ๓. นายอนุ
๓.นายอนุ
๓. นายอนุ
สรณ์
นายอนุ
สรณ์ฟูสเรณ์
จริ
ฟูสเรณ์
ญ
จริฟูญเจริ
ฟูเญ
จริญ
ผูธารศึ
้ชยเลขาธิ
าร
ยเลขาธิ
าร
ารการานดาวเที
มูผู้ชลมูผู่วนิมู้ชยเลขาธิ
ลธล่วนิิกมูนิยเลขาธิ
ลธ้ชิกนิิกผู่วารศึ
ธารศึ
กกิ ่วษาทางไกลผ่
ารศึ
กกกษาทางไกลผ่
ษาทางไกลผ่
กกษาทางไกลผ่
าานดาวเที
นดาวเที
านดาวเที
ยมยยในพระบรมราชู
มมยในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ม ในพระบรมราชู
ปถัปมปถัภ์ถัมปมภ์ถัภ์มภ์
ลมูกรรมการบริ
นิกรรมการบริ
ลธนิิกกรรมการบริ
มูธารศึ
ลิกมูนิารศึ
ลกธหนิษาทางไกลผ่
ิการมู
กธารศึ
ิกหารมู
ารศึ
าษาทางไกลผ่
นดาวเที
มนดาวเที
ยในพระบรมราชู
ม ในพระบรมราชู
ยานดาวเที
มยาาในพระบรมราชู
มนดาวเที
๔. ๔.๔.รองศาสตราจารย์
๔.รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
เฉลีเฉลี
เฉลี
ยวศรี
เฉลี
ยยวศรี
วศรี
ยพิวศรี
บพิูลพิบชล
บูลพิูลชล
บชลูลชล มูกรรมการบริ
หษาทางไกลผ่
ารมู
ลกหนิษาทางไกลผ่
ารมู
ลธกลนิิกษาทางไกลผ่
นิธารศึ
ลธิกานิิกนดาวเที
ารศึ
ธารศึ
กาิกนดาวเที
ษาทางไกลผ่
ารศึ
กกษาทางไกลผ่
กยาษาทางไกลผ่
นดาวเที
าในพระบรมราชู
นดาวเที
ยมปยยมถัมปมยถัภ์มมปภ์ถัปมถัภ์มภ์
๔. ๔. รองศาสตราจารย์
๔.รองศาสตราจารย์
๔. รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
เฉลีเฉลี
ยวศรี
ยเฉลี
วศรี
เฉลี
พิยบวศรี
พิูลยบชล
วศรี
ูลพิชลบพิูลบชลูลชลในพระบรมราชู
กรรมการบริ
กรรมการบริ
กรรมการบริ
กรรมการบริ
ารมู
ารมู
ธกนิิ ปมหนิิการศึ
ธการศึ
ลกธกนิษาทางไกลผ่
ิกษาทางไกลผ่
กธารศึ
ษาทางไกลผ่
ิการศึ
กษาทางไกลผ่
กษาทางไกลผ่
าานดาวเที
านดาวเที
ยในพระบรมราชู
ม ยมยม ปถัปมถัภ์มภ์
กรรมการบริ
กรรมการบริ
หหารมู
หหปารมู
ิ มลิการศึ
ษาทางไกลผ่
านดาวเที
ยามนดาวเที
ยาในพระบรมราชู
มนดาวเที
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ถัลปลมนิปหนิถัลภ์ธถัลมารมู
ภ์ธถัภ์ารมู
ภ์กนิารศึ
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ถัปกมงาน
ถัภ์มปภ์ถัปมถัภ์มภ์
๕. ๕.๕.นายเชิ
๕.นายเชิ
นายเชิ
นายเชิ
ดศัดกดศัดิศัก์ ดกดิศัดิศรี
์ ก์ ดิศรี
ศศรี
์ ักศดิศรี
ศัก์วักดิิชศดิ์วัยัก์วิชดิิชัย์วัยิชัย
หัในพระบรมราชู
วหัในพระบรมราชู
หน้
หัววหน้
าหัหน้
สำนั
วาหน้
าสำนั
สำนั
กางาน
สำนั
กปกงาน
งาน
๕. ๕. นายเชิ
๕.นายเชิ
๕. ดนายเชิ
ศัดกนายเชิ
ศัดิก์ ดดิศรี
ศั์ ดกศรี
ศศัดิัก์ ศดิักศรี
์วดิิชศรี
ศ์วัยิชักศัยดิัก์วดิิช์วัยิชัย
สำนั
สำนั
วกิกหน้
งาน
าารศึ
กสำนั
งาน
าษาทางไกลผ่
สำนั
งาน
กงานานดาวเที
มูหัลวมูหัหน้
นิมูลวธลหน้
นิิกามูนิหัธารศึ
ารศึ
ษาทางไกลผ่
าานดาวเที
ยมยยในพระบรมราชู
มมยในพระบรมราชู
ปถัปมปถัภ์ถัมปมภ์ถัภ์มภ์
ลธิกวานิิกหัหน้
ธารศึ
กษาทางไกลผ่
กกษาทางไกลผ่
นดาวเที
านดาวเที
ในพระบรมราชู
ม ในพระบรมราชู
มูลเลขาธิ
มูนิเลขาธิ
ลธนิิกเลขาธิ
มูธารศึ
ลิกมูกนิารศึ
ลารคณะกรรมการการศึ
กธกนิษาทางไกลผ่
ิการคณะกรรมการการศึ
กธารศึ
ษาทางไกลผ่
ิการศึ
กษาทางไกลผ่
กษาทางไกลผ่
านดาวเที
านดาวเที
ากนดาวเที
ยาษาขั
ม้นนดาวเที
ในพระบรมราชู
ม้น้นพืฐาน
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ปถัปมถัภ์มปภ์ถัปมถัภ์มภ์
๖. ๖.๖.นายบุ
๖.นายบุ
นายบุ
ญนายบุ
รัญกญรัษ์รักญกษ์ยอดเพชร
รัษ์กยอดเพชร
ษ์ยอดเพชร
ยอดเพชร
เลขาธิ
ารคณะกรรมการการศึ
ารคณะกรรมการการศึ
กษาขั
กษาขั
กยพืษาขั
พืย้น้นมฐาน
พืยฐาน
้นมฐาน
๖. ๗.
๖.๗.นายบุ
๖.ญนางสาวนิ
นายบุ
รัญกจนายบุ
รัษ์สุกจดญจษ์สุายอดเพชร
กผูำนวยการสำนั
เลขาธิ
ารคณะกรรมการการศึ
เลขาธิ
ารคณะกรรมการการศึ
การคณะกรรมการการศึ
กการคณะกรรมการการศึ
กษาขั
กษาขั
้นกพื้นษาขั
้นกพืฐาน
ษาขั
้น้นฐาน
พืก้น้นษา
พืฐาน
ฐาน
๗.
นางสาวนิ
๗.๖.นายบุ
นางสาวนิ
นางสาวนิ
สุรัดญจอภิ
ดกายอดเพชร
สุารัษ์อภิ
ดกนอภิ
าษ์ันยอดเพชร
นอภิ
ทาภรณ์
นันยอดเพชร
ันทาภรณ์
นทาภรณ์
ันทาภรณ์
ผูเลขาธิ
้อผูเลขาธิ
ำนวยการสำนั
ผู้อ้อำนวยการสำนั
้อกำนวยการสำนั
วิกชกวิาการและมาตรฐานการศึ
วิชกชาการและมาตรฐานการศึ
วิาการและมาตรฐานการศึ
ชาการและมาตรฐานการศึ
ก้นกษา
ษากษา
๗. ๗. นางสาวนิ
๗.นางสาวนิ
๗. นางสาวนิ
จนางสาวนิ
สุจดสุาดอภิ
จา สุอภิ
นจดสุันานดทาภรณ์
อภิ
ันา ทาภรณ์
อภิ
นันนทาภรณ์
ันทาภรณ์ ผูสำนั
้อผูสำนั
ำนวยการสำนั
้อกำนวยการสำนั
ำนวยการสำนั
กวิกชวิาการและมาตรฐานการศึ
ชาการและมาตรฐานการศึ
กวิกชวิาการและมาตรฐานการศึ
ชาการและมาตรฐานการศึ
สำนั
วิสำนั
กผูชกวิ้อาการและมาตรฐานการศึ
วิผูชำนวยการสำนั
กช้อาการและมาตรฐานการศึ
วิาการและมาตรฐานการศึ
ชาการและมาตรฐานการศึ
กษากกษา
ษากษา กษากษากษากษา
วิผูำนวยการกลุ
กสำนั
ช้อวิาการและมาตรฐานการศึ
สำนั
ชาการและมาตรฐานการศึ
กวิกช่มวิาการและมาตรฐานการศึ
ชพั่มาการและมาตรฐานการศึ
กตษา
กษากษา ยนรูยยนรู
๘. ๘.๘.นางสาวรั
๘.นางสาวรั
นางสาวรั
นางสาวรั
ตนาตตนานา
แสงบั
ตนา
แสงบั
แสงบั
วแสงบั
เผืว่อวเผืเผื
น่อว่อเผื
นน่อน
ผูสำนั
้อผูสำนั
ำนวยการกลุ
ผู้อก้อำนวยการกลุ
ำนวยการกลุ
ฒ่มพัพันาหลั
ฒ่มฒพันาหลั
นาหลั
ฒกนาหลั
สูกตกสูรและมาตรฐานการเรี
สูตกตรและมาตรฐานการเรี
สูษา
รและมาตรฐานการเรี
รและมาตรฐานการเรี
้ นรูย้ นรู
้ ้
๘. ๘. นางสาวรั
๘.นางสาวรั
๘. นางสาวรั
ตนางสาวรั
นาตนาแสงบั
ตแสงบั
นาตวนา
เผื
แสงบั
ว่อเผื
แสงบั
น่อวนเผืว่อเผืน่อน
ผู้อสำนั
ผูำนวยการกลุ
้อกำนวยการกลุ
ำนวยการกลุ
่มพั่มฒพันาหลั
ฒ่มนาหลั
พั่มฒกพันาหลั
สูฒกตนาหลั
สูรและมาตรฐานการเรี
ตกกรและมาตรฐานการเรี
สูกกตษา
สูรและมาตรฐานการเรี
ยนรูยนรู
้ ้ยนรูยนรู
้ ้
สำนั
สำนั
วิสำนั
กผูชกวิ้อาการและมาตรฐานการศึ
วิผูชำนวยการกลุ
กช้อาการและมาตรฐานการศึ
วิาการและมาตรฐานการศึ
ชาการและมาตรฐานการศึ
ษา
ษาตกรและมาตรฐานการเรี
ษา
สำนั
วิผูำนวยการกลุ
กสำนั
ช้อวิาการและมาตรฐานการศึ
สำนั
ชาการและมาตรฐานการศึ
กวิกช่มวิาการและมาตรฐานการศึ
ชพั่มาการและมาตรฐานการศึ
กษากษา
กยษา
๙.นางผานิ
นางผานิ
นางผานิ
ตักศดิทวี
ศัก์ ักดิศดิ์ ัก์ ดิ์
ผู้อสำนั
ผูำนวยการกลุ
ผู้อก้อำนวยการกลุ
ำนวยการกลุ
ฒ่มพัพันากระบวนการเรี
ฒ่มฒพันากระบวนการเรี
นากระบวนการเรี
ฒนากระบวนการเรี
ยนรู
ยนรู
้ กนรูษา
ย้ นรู
้ ้
๙. ๙.๙.นางผานิ
ต ทวี
ตตทวี
ศทวี
๙. ๙. นางผานิ
๙.นางผานิ
๙. นางผานิ
ตนางผานิ
ทวี
ต ทวี
ศักตศดิทวี
ักต์ ดิทวี
ศ์ ักศดิัก์ ดิ์
ผูสำนั
้อผูสำนั
ำนวยการกลุ
้อกำนวยการกลุ
ำนวยการกลุ
่มพั่มฒพันากระบวนการเรี
ฒ่มนากระบวนการเรี
พั่มฒพันากระบวนการเรี
ฒนากระบวนการเรี
ยษากนรูยษานรู
้ ้ยนรูยนรู
้ ้
วิสำนั
กผูชกวิ้อาการและมาตรฐานการศึ
กษากกษา
สำนั
วิผูชำนวยการกลุ
กช้อาการและมาตรฐานการศึ
วิาการและมาตรฐานการศึ
ชาการและมาตรฐานการศึ
สำนัสำนั
กวิกสำนั
ชวิาการและมาตรฐานการศึ
สำนั
ชาการและมาตรฐานการศึ
กวิกชวิาการและมาตรฐานการศึ
ชาการและมาตรฐานการศึ
กษากษากษากษา
คณะจั
ทำคู
ือแแครู
ละแผนการจั
และแผนการจั
การเรี
ดยการเรี
นรูย้ กลุ
กลุ
่มสาระการเรี
สาระการเรี
่มสาระการเรี
คมศึ
้สกังษา
คมศึ
ษากศาสนา
ษา
ศาสนา
ศาสนา
และวั
นธรรม
ฒนธรรม
ภาคเรี
คณะจั
คณะจั
ดคณะจั
ทำคู
ดดทำคู
่มดือทำคู
่มครู่มือือแครู่มครู
ละแผนการจั
ละแผนการจั
ดการเรี
ดดการเรี
นรูยย้นรู
กลุ
่ม้นรู
สาระการเรี
่ม้ กลุ
ยนรูยย้สนรูนรู
ังยคมศึ
้ส้สนรู
ังังคมศึ
กกษา
ศาสนา
และวั
และวั
ฒและวั
นธรรม
ฒฒนธรรม
ภาคเรี
ภาคเรี
ยภาคเรี
นทียยนที
่ นที
๑ย่ นที
๑่ ๑ ่ ๑
ทำคู
ทำคู
่มแือละแผนการจั
่มครูือแครูละแผนการจั
และแผนการจั
การเรี
การเรี
ย่ม้นรู
กลุ้ กลุ
่มสาระการเรี
่มสาระการเรี
ยก้สนรูษา
ังกคมศึ
้สษา
ังศาสนา
คมศึ
กศาสนา
ษากษา
ศาสนา
ศาสนา
ฒนธรรม
ฒนธรรม
่ ๑่ ๑
คณะจั
คณะจั
ดคณะจั
ทำคู
ดคณะจั
ทำคู
่มือด่มครู
ือดแครู
ละแผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยดนรู
ยด้นรู
กลุ้ ยกลุ
่มนรู
สาระการเรี
สาระการเรี
ยนรูย้สนรูังคมศึ
้สยังนรูคมศึ
และวั
และวั
ฒและวั
นธรรม
ฒและวั
นธรรม
ภาคเรี
ภาคเรี
ยภาคเรี
นทียภาคเรี
นที
่ ๑ ย่ ๑นทียนที
๑. ๑.๑.นายชั
ยนายชั
รัตยยรัน์รัตตยโตศิ
น์รัน์ตโตศิ
ลลาาลา
อาจารย์
อาจารย์
มหาวิ
มหาวิ
ทมหาวิ
ยาลั
ททยาลั
ยทศิยาลั
ยลยศิปากร
๑.นายชั
นายชั
โตศิ
น์ลาโตศิ
อาจารย์
อาจารย์
มหาวิ
ยาลั
ศิลยลปากร
ศิปากร
ลปากร
๑. ๒.
๑.๒.นายเฉลิ
นายชั
นายชั
๑.ยนายเฉลิ
นายชั
รัมตยชันายชั
รัน์มยตมชัโตศิ
น์ยชัพัยรัมยนโตศิ
ตยชัพัลธ์พัรัน์ยนาเตนลิลธ์โตศิ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ยาลั
ทมหาวิ
ยาลั
ยทศิยยาลั
ลทศิปากร
ยาลั
ลยปากร
ศิยลศิปากร
ลปากร
๒.
๒.๑.นายเฉลิ
นายเฉลิ
พัน์ศธ์าเนลิเโตศิ
ลิศธ์ลศเาลิลศา
สถาบั
สถาบั
สถาบั
นสถาบั
สันมหาวิ
งนอาจารย์
คม
สัสัมหาวิ
งนงคม
คม
สัทงมหาวิ
คม
๒.
นายเฉลิ
นายเฉลิ
มยห้อชัญิยตรี
พัยหหงนมญิจงรั
พัญิชัธ์หงนมเยงจงรั
ลิญิชัธ์จงรั
ธ์ษ์นษ์เลิกแสนแอ่
ธ์ศแสนแอ่
สถาบั
สัยนงยนวั
คม
สันวั
งยงคม
นนวั
สันงคม
สัวลงคม
ครู
โรงเรี
ไกลกั
วลในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
๓. ๒.
๓.๓.นายเฉลิ
ว่๓.๒.
าทีนายเฉลิ
ว่ว่๒.
า่ราที้อทีว่่รยตรี
า่รม้อที้อชัยตรี
่รยตรี
กศพัเยงษ์ลินจงรั
กศพักแสนแอ่
ษ์เลิศแสนแอ่
น นน สถาบั
โรงเรี
น สถาบั
โรงเรี
ยนโรงเรี
นวั
งสถาบั
ไกลกั
งไกลกั
ไกลกั
งวลในพระบรมราชู
วลงในพระบรมราชู
ปถัปมปถัภ์ถัมปมภ์ถัภ์มภ์
๓.
ว่๔.๓.
าทีนางพั
ว่นางพั
๓.
า่รที้อทนางพั
่รยตรี
ว่ธนั
้อาทททียตรี
ว่ธนั
าห่รท์ทที้อญินธนั
หน่รยตรี
งเปลี
หท์่ยจงรั
กนศรี
ญิเปลี
ห่ยษ์ง่ยกนศรี
ญิจงรั
แสนแอ่
ษ์ง่ยจงรั
แสนแอ่
กษ์กแสนแอ่
ษ์น แสนแอ่
น โรงเรี
นโรงเรี
นยโรงเรี
นวั
โรงเรี
ยยนวั
งโรงเรี
ไกลกั
นวั
ยงนวั
งไกลกั
วล
ไกลกั
งงวล
ไกลกั
ในพระบรมราชู
วล
งวล
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ปถัปมปถัภ์ถัมปมปภ์ถัภ์ถัมปมภ์ถัภ์มภ์
ครู
๔. ๓.
๔.๔.นางพั
นธนั
เปลี
ท์ง้อญิ
ท์จงรั
นยตรี
เปลี
นศรี
นศรี
โรงเรี
นวั
ยงยนวั
งไกลกั
ไกลกั
วลงงในพระบรมราชู
วล
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
๔. ๕.
๔.๕.นางสุ
นางพั
นางพั
๔.จทนางสุ
ธนั
ธนั
นิ ต์วัจท์ต์ทฒ
นิ วัเปลี
ธนั
ท์ต์นมหาชั
ธนั
นนมหาชั
ท์ฒนศรี
น่ยนมหาชั
เปลี
ท์นศรี
่ยยนศรี โรงเรี
โรงเรี
นวั
ยงนวั
งไกลกั
ไกลกั
ไกลกั
วล
งวล
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
๕.
๕.๔.นางสุ
นางสุ
ินนางพั
จทต์จินนางพั
วัทฒฒเปลี
วั่ยนมหาชั
ย เปลี
ย่ ยนศรี
โรงเรี
โรงเรี
ยโรงเรี
นวั
ยยนวั
งโรงเรี
นวั
ไกลกั
ยงยนวั
งไกลกั
ไกลกั
วล
งงวล
ในพระบรมราชู
วลงงในพระบรมราชู
วล
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ปถัปมปถัภ์ถัมปมปภ์ถัภ์ถัมปมภ์ถัภ์มภ์
ครู
๕. ๖.
๕.๖.นางสุ
๕.จนางสาวสุ
ินนางสุ
จต์ธินนางสุ
จต์ฒ
นมหาชั
วันมหาชั
นมหาชั
ย ย ย โรงเรี
โรงเรี
ยโรงเรี
นวั
โรงเรี
ยยนวั
งโรงเรี
ไกลกั
นวั
ยงนวั
งไกลกั
วล
ไกลกั
งงวล
ไกลกั
ในพระบรมราชู
วล
งวล
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ปถัปมปถัภ์ถัมปมปภ์ถัภ์ถัมปมภ์ถัภ์มภ์
๖.
นางสาวสุ
๖.๕.นางสุ
นางสาวสุ
นางสาวสุ
ิมต์วัธาจฒ
ธิมินขุิมวัานมหาชั
ธนาินขุิมณรงค์
ขุต์นาวันฒ
ณรงค์
ขุณรงค์
นยฒณรงค์
โรงเรี
นวั
ยงยนวั
งไกลกั
ไกลกั
วลงงในพระบรมราชู
วล
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ครู
๖.
นางสาวสุ
นางสาวสุ
๖. นายสรายุ
นางสาวสุ
ธทนางสาวสุ
ิมธธาททิมธานา
ธขุธานา
ณรงค์
ณรงค์
ิมขุานขุณรงค์
นณรงค์ โรงเรี
โรงเรี
ยโรงเรี
นวั
โรงเรี
ยยนวั
งโรงเรี
ไกลกั
นวั
ยงนวั
งไกลกั
วล
ไกลกั
งงวล
ไกลกั
ในพระบรมราชู
วล
งวล
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ปถัปมปถัภ์ถัมปมปภ์ถัภ์ถัมปมภ์ถัภ์มภ์
๗. ๖.
๗.๗.นายสรายุ
๗.๖.นายสรายุ
นายสรายุ
ธขุธานทธานา
ธิมนธาธานา
โรงเรี
นวั
ยงยนวั
งไกลกั
ไกลกั
วลงงในพระบรมราชู
วล
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ครู
๗. ๗. นายสรายุ
๗.นายสรายุ
๗. นายสรายุ
ทนายสรายุ
ธทธานา
ธ ธานา
ทธทธานา
ธ ธานา
โรงเรี
โรงเรี
ยนวั
โรงเรี
ยนวั
งโรงเรี
ไกลกั
งยไกลกั
นวัยงนวั
งวล
ไกลกั
งงวล
ไกลกั
ในพระบรมราชู
งในพระบรมราชู
วลงวลในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ปถัปมถัภ์มปภ์ถัปมถัภ์มภ์

688
580
580
580

๘.๘.๘. ว่๘.าว่ที๘.
ว่ยตรี
่รทีว้อว่ิชว่รยตรี
ช่ราลืิต้อทีวลืิชยตรี
โรงเรี
ยโรงเรี
นวั
ยงนวั
ไกลกั
งนวั
งไกลกั
งยวล
ในพระบรมราชู
งไกลกั
วล
ในพระบรมราชู
ปปถัมถัปมภ์ถัภ์ปมถัภ์ปมถัภ์มปภ์ถัปมถัภ์มภ์
ครู
าว่ที่รา้อ่รที๘.
้อ่รายตรี
อลืวิต้อยศ
โรงเรี
ยนวั
งยโรงเรี
ไกลกั
งงนวั
วล
ในพระบรมราชู
ว่้อที๘.ายตรี
าิตช้อทีวว่ิตยตรี
่รยศ
ิชอยตรี
ิตลืยศ
วอิชลืยศ
ิตวอิชยศ
ลืิตอลืยศอยศ โรงเรี
โรงเรี
ยไกลกั
โรงเรี
นวั
ยวล
ไกลกั
งนวั
งไกลกั
วลในพระบรมราชู
งวล
ในพระบรมราชู
งวล
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ครู
๙.๙.๙. นางยุ
๙.นางยุ
พ๙.
นางยุ
งษา
งษา
โรงเรี
โรงเรี
ยโรงเรี
นสั
ยงนสั
คมวิ
นสั
งยคมวิ
ทงทยา
ทคมวิ
ทงคมวิ
ยา
พินนางยุ
ินพ๙.รีินวรีพนางยุ
วรีินงษา
โรงเรี
ยนสั
งยโรงเรี
คมวิ
๙.นางยุ
พวนางยุ
ินรีวพรีงษา
ินวพงษา
รีินวงษา
รีวงษา
โรงเรี
โรงเรี
นสั
ยคมวิ
งยา
นสั
ยยานสั
ทงยา
คมวิ
ทยาทยา
๑๐.
๑๐.๑๐.
นางมณฑกาน
นางมณฑกาน
นางมณฑกาน
เหนี
เหนี
่ยวองอาจ
่ยเหนี
วองอาจ
่ยวองอาจ
โรงเรี
โรงเรี
ยโรงเรี
นป้
ยอนป้มนาคราชสวาทยานนท์
นป้
อยมนาคราชสวาทยานนท์
อยมนาคราชสวาทยานนท์
๑๐.
นางมณฑกาน
เหนี
่ยเหนี
วองอาจ
โรงเรี
ยนป้
อยโรงเรี
มนาคราชสวาทยานนท์
๑๐.
๑๐.
๑๐.
นางมณฑกาน
นางมณฑกาน
นางมณฑกาน
เหนี
่ยวองอาจ
เหนี
่ยวองอาจ
่ยวองอาจ
โรงเรี
โรงเรี
นป้
อนป้มนาคราชสวาทยานนท์
ยนป้
อมนาคราชสวาทยานนท์
อมนาคราชสวาทยานนท์
ครู
๑๑.
๑๑.๑๑.
นายธนกฤต
นายธนกฤต
นายธนกฤต
พุพุ่มนายธนกฤต
พุมาศ
่มพุมาศ
่มพุมาศ
โรงเรี
ยโรงเรี
นมั
ยธนมั
ยมวั
นมั
ธยยมวั
ดธสิดยยมวั
งธสินมั
ดห์ยมวั
ดงธห์ยมวั
สิดงธสิห์ยมวั
ครู
๑๑.
นายธนกฤต
่มมาศ
โรงเรี
ยนมั
ธยโรงเรี
ยมวั
งยสิห์นมั
๑๑.
๑๑.
๑๑.
นายธนกฤต
นายธนกฤต
่มมาศ
พุ่มพุมาศ
่มมาศ โรงเรี
โรงเรี
โรงเรี
นมั
งดห์สิดงห์สิงห์
๑๒.
๑๒.๑๒.
นายอลงกรณ์
นายอลงกรณ์
นายอลงกรณ์
อันายอลงกรณ์
ศอัวโสวรรณ
ศอัวโสวรรณ
ศอัวโสวรรณ
โรงเรี
โรงเรี
ยโรงเรี
นเบญจมราชาลั
ยนเบญจมราชาลั
ยโรงเรี
นเบญจมราชาลั
ยยในพระบรมฯ
ยในพระบรมฯ
ในพระบรมฯ
ย ยในพระบรมฯ
๑๒.
นายอลงกรณ์
ศอัวโสวรรณ
โรงเรี
ยนเบญจมราชาลั
ครู
๑๒.
๑๒.
๑๒.
นายอลงกรณ์
นายอลงกรณ์
ศวโสวรรณ
อัศอัวโสวรรณ
ศวโสวรรณ
โรงเรี
ยโรงเรี
นเบญจมราชาลั
ยนเบญจมราชาลั
ยนเบญจมราชาลั
ในพระบรมฯ
ย ในพระบรมฯ
ย ในพระบรมฯ
๑๓.
นางสาวจารุ
วนางสาวจารุ
รรณ
่งยิวยงค์
โรงเรี
ยโรงเรี
นมั
ยมวั
ดธสิดยยมวั
งธสินมั
๑๓.๑๓.
นางสาวจารุ
นางสาวจารุ
วรรณ
วยิรรณ
ยิยงค์
่งวยงค์
ยิรรณ
่งวยิยงค์
โรงเรี
ยธนมั
นมั
ธยยมวั
ดห์ยมวั
ดงธห์ยมวั
สิดงธสิห์ยมวั
๑๓.
นางสาวจารุ
วรรณ
่งรรณ
โรงเรี
ยนมั
ธยโรงเรี
ยมวั
งยสิห์นมั
ครู
๑๓.
๑๓.
๑๓.
นางสาวจารุ
นางสาวจารุ
รรณ
่งยงค์
ยิ่งยงค์
ยิ่งยงค์
โรงเรี
โรงเรี
นมั
งดห์สิดงห์สิงห์
๑๔.
๑๔.๑๔.
นางสาวนั
นางสาวนั
นางสาวนั
นนทวรรณ
นทวรรณ
นทวรรณ
วันฒ
ญวับุฒ
น์วัญฒน์บุวัญน์ฒบุวัน์ฒ
โรงเรี
นสุ
ยวนสุ
รรณารามวิ
นสุ
วยรรณารามวิ
วยรรณารามวิ
ทรรณารามวิ
ยาคม
ทยาคม
๑๔.
นางสาวนั
ทวรรณ
บุญนญบุทวรรณ
ยนสุ
วยโรงเรี
รรณารามวิ
ทยาคม
๑๔.
๑๔.
๑๔.
นางสาวนั
นางสาวนั
นางสาวนั
นบุทวรรณ
ทวรรณ
ญบุน์วัญฒโรงเรี
วัน์โรงเรี
ฒครู
น์ยโรงเรี
โรงเรี
โรงเรี
นสุ
วนสุ
รรณารามวิ
ยนสุ
วทรรณารามวิ
วยาคม
ทยาคม
ทยาคม
ทยาคม
ครู
๑๕.
๑๕.๑๕.
นายพรพรรษ
นายพรพรรษ
นายพรพรรษ
อันายพรพรรษ
มอัมพรพฤติ
อัพรพฤติ
มอัพรพฤติ
มอัพรพฤติ
โรงเรี
โรงเรี
ยโรงเรี
นวั
ยดนวันวลดรดิ
ดนวั
ดยนวลดรดิ
ษยษดนวันวลดรดิ
ษดนวลดรดิ
ษษ ษ ษ
๑๕.
นายพรพรรษ
โรงเรี
ยนวั
ดยโรงเรี
นวลดรดิ
๑๕.
๑๕.
๑๕.
นายพรพรรษ
นายพรพรรษ
มพรพฤติ
อัมอัพรพฤติ
มพรพฤติ
โรงเรี
ยนวลดรดิ
โรงเรี
นวั
ดนวันวลดรดิ
๑๖.
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ยวันนนวมิ
ทราชิ
นนทราชิ
ูทิศนูทสตรี
นิศูทสตรี
ิศวิทสตรี
ยาพุ
วิทยาพุ
วทิ ธมณฑล
ยาพุ
ทธมณฑล
ทธมณฑล
๒๘.
๒๘.
นายธนั
๊ดยืยัอทน้นอู่งยอยืยง
๊ดยนอูน้ยง
๊ดอน้ยอย โรงเรี
ดนนวมิ
บวรมงคล
ดทราชิ
บวรมงคล
วัดนบวรมงคล
๒๙.
๒๙.๑๗.
๒๙.
นางสาวกษมา
นางสาวกษมา
นางสาวกษมา
มาลาแวจั
นจ่นทร์
นทร์
นทร์
รัตรัทร์นโกสิ
รันโกสิ
ตยนโกสิ
รันมั
ตนรัยนโกสิ
นยรัสนมั
สตทร์
มโภชบางขุ
มโภชบางขุ
นอง
นอง
ยเทีนยนนยเทีนเที
ยนยเทีนนยเทีนยน
๒๙.
นางสาวกษมา
ทร์
ตนครู
นตทร์
ทร์
สนยมวั
นเที
๑๗.
๑๗.
นางสาวปนั
นางสาวปนั
นางสาวปนั
ดนางสาวกษมา
ดาดนางสาวกษมา
ดา
ดีมาลาแวจั
ดแมาลาแวจั
ดา
จ่ดีมแมาลาแวจั
ดีจ่มแมาลาแวจั
มมาลาแวจั
โรงเรี
โรงเรี
ธนมั
ยมวั
ธมโภชบางขุ
ธนธาตุ
ยมวั
ดสนธาตุ
ทสทร์
ดอง
ทสทร์
ทสเที
๒๙.
๒๙.
๒๙.
นางสาวกษมา
มาลาแวจั
นทร์นโรงเรี
ทร์
นโกสิ
ตทร์
นโกสิ
รัดมโภชบางขุ
นโกสิ
ทร์
มโภชบางขุ
นธาตุ
มโภชบางขุ
มโภชบางขุ
๓๐.
๓๐.๑๘.
๓๐.
นางสาววั
นางสาววั
นางสาววั
ลยา
ลญา
ยา
แซ่
ลญา
ิวจชีต่ิวลจแซ่
ิวต่ชีแซ่
ิวชีจแซ่
ศรี
ิชวยัิชวศรี
วิัยิชทวิศรี
วิิชวยา
ทยัศรี
ยา
วิัยะวรรณาลั
ทวศรี
๓๐.
นางสาววั
ลญนางสาววั
ยา
แซ่
ศรีวครู
๓๐.
๓๐.
๓๐.
นางสาววั
ยา
ลจพอยา
ิชยนฤทธิ
วิิชยยา
ทัยะวรรณาลั
วยา
วิิชยทัยะวรรณาลั
ยา
วิทยยาย ย
๑๘.
๑๘.
นางสาวธนั
นางสาวธนั
นางสาวธนั
ญนางสาววั
ต่ยา
ญลจแซ่
อญา
พอยา
พิว จแซ่ิว จิว ศรี
โรงเรี
โรงเรี
โรงเรี
นฤทธิ
ยั วทยา
นฤทธิ
๓๑.
๓๑.๑๙.
๓๑.
นางสาวอรอนงค์
นางสาวอรอนงค์
นางสาวอรอนงค์
วังวัหว้
วัหว้
งยาหว้
วัราษฎร์
สาหว้
คามั
คามั
คสคีญคามัคีสญคามัคีคคี
๓๑.
นางสาวอรอนงค์
ดสุนสวาด
งครู
างราษฎร์
สราษฎร์
๑๙.
๑๙.
นายธี
นายธี
รนายธี
ศานต์
รศานต์
รนางสาวอรอนงค์
ศานต์
ตันางสาวอรอนงค์
นเรืตัสุนอดสุตัเรืนสวาด
อดเรืนสุสวาด
อดสุนสวาด
โรงเรี
โรงเรี
โรงเรี
นจั
นจั
ทร์
ยาวัราษฎร์
นจั
นงสาหหว้
ทร์
ุ่นงามั
บำเพ็
หทร์
ุ่นคีคสาหคีบำเพ็
บำเพ็
๓๑.
๓๑.
๓๑.
นางสาวอรอนงค์
ดสวาด
สุดสุสวาด
ดสวาด
วัยาหว้นงราษฎร์
หว้
วัามั
ราษฎร์
ราษฎร์
สุ่นคีญามั
๓๒.
๓๒.๒๐.
๓๒.
นางสาวเสาวลั
นางสาวเสาวลั
นางสาวเสาวลั
ษณ์
กมีศรีษณ์
ศรี
าว่สศรี
งาว่กงศรี
าสษณ์
งว่สาศรีว่งาสศรี
พระโขนงพิ
พระโขนงพิ
พระโขนงพิ
ทยพระโขนงพิ
ทพระโขนงพิ
ยาทยวิ
๓๒.
นางสาวเสาวลั
กรวิ ษณ์
ทยาลั
ยยาลั
๒๐.
๒๐.
นางสาวสิ
นางสาวสิ
นางสาวสิ
รวิ นางสาวเสาวลั
รรณ
รวิ กนางสาวเสาวลั
รรณ
มีกรรณ
รษณ์
อด
รศรี
มีสษณ์
รว่สกอด
โรงเรี
นบางซ้
ยนบางซ้
นบางซ้
ายาลั
ยวิยาลั
ยา
ยา
๓๒.
๓๒.
๓๒.
นางสาวเสาวลั
กอด
ษณ์
งโรงเรี
ว่าพระโขนงพิ
สงว่ครู
ายงโรงเรี
พระโขนงพิ
ทายทยวิ
ยาลั
ทยทยาลั
ยยา
ทยาลั
ย ย
๒๑.๒๑.๒๑.
นางวารุ
นางวารุ
นางวารุ
จี วุจฒี ินวุจฒนท์
ี วุินฒชนท์
ินัย นท์
ชัยชัย
สำนัสำนั
กงานเขตพื
สำนั
กงานเขตพื
กงานเขตพื
้นที่ก้นารศึ
ที้น่กทีารศึ
ก่กษา
ารศึ
กษากษา
๒๒.๒๒.๒๒.
นางสาวจิ
นางสาวจิ
นางสาวจิ
ราวรรณ
ราวรรณ
ราวรรณ
ศรีวศรี
ิเวกวศรีิเวกวิเวก สำนัสำนั
กงานเขตพื
สำนั
กงานเขตพื
กงานเขตพื
้นที่ก้นารศึ
ที้น่กทีารศึ
ก่กษา
ารศึ
กษากษา
คณะปรั
คณะปรั
บนางสาวอั
บงคณะปรั
ปรุ
คูงบญม่ คูคณะปรั
งปรุ
ือ่มชับคูครู
งครู
ือคูชับแชูญงครู
ม่ ญปรุ
ละแผนการจั
แม่ วชูงละแผนการจั
การเรี
ดการเรี
ดยการเรี
นรู
ย้ นรู
กลุ
ยการเรี
้ ่มนรู
้ สาระการเรี
่มกลุ
่มจัรทบุ
นรู
้สสาระการเรี
นรู
้สกังยษา
ษา
ศาสนา
ษา
ศาสนา
ฒและวั
ฒ
นธรรม
ฒและวั
นธรรม
ยภาคเรี
นที
ย่ นที
๑่ ภาคเรี
ย๑นที
่ ๑ยภาคเรี
่ ๑ย่ นที
คณะปรั
บปรุปรุ
ือญม่ปรุ
แคูชือชับละแผนการจั
ดแการเรี
ยดสพป.
นรู
้ กลุ
่มการเรี
ยรสาระการเรี
ัง้สนรู
คมศึ
ก้สคมศึ
ษา
และวั
ฒนธรรม
นธรรม
ภาคเรี
ยนธรรม
นที
๒๓.คณะปรั
๒๓.
๒๓.
นางสาวอั
นางสาวอั
ชูงญปรุ
ยคูชครู
จัสพป.
นนรู
ทบุ
จัยสาระการเรี
ี น้ ่มนรู
เขต
ร้ ีย่มกลุ
เขต
๑ีนรู
๑ัง้สยคมศึ
๑ยังคมศึ
คณะปรั
ม่ แวครู
ือละแผนการจั
ือคูยชแครู
ม่ วละแผนการจั
ือยแครูดละแผนการจั
ละแผนการจั
การเรี
ดสพป.
ดกลุ
ยสาระการเรี
้ นนรู
กลุ
ยสาระการเรี
กลุทบุ
สาระการเรี
่มยเขต
นรู
นรู
ังกยคมศึ
้สนรูกศาสนา
ังคมศึ
้สศาสนา
กังษา
คมศึ
กและวั
ษา
ศาสนา
กและวั
ษา
ศาสนา
ศาสนา
และวั
ฒภาคเรี
และวั
นธรรม
ฒภาคเรี
นธรรม
ฒ
ภาคเรี
นที
๑ยนที
่ ๑่ ๑
๒๔.๒๔.๒๔.
นางสาวสุ
นางสาวสุ
นางสาวสุ
ภาพร
ภาพร
ภพุาพร
ฒพุิเปรมเดช
ฒพุิเปรมเดช
ฒิเปรมเดช โรงเรี
โรงเรี
ยโรงเรี
นบดิ
ยนบดิ
นยนบดิ
ทรเดชา(สิ
นทรเดชา(สิ
นทรเดชา(สิ
งห์ งสิห์งหเสนี
งสิห์งหเสนี
สิง)หเสนี
สมุ) ทสมุรปราการ
) สมุ
ทรปราการ
ทรปราการ
๑.๑.
๑.นางสาวเมธิ
ดร.ชั
๑.ดร.ชั
ย๑.
รัดร.ชั
น์ตรัี น์ตยณโตศิ
น์รัโตศิ
น์ลตี ยาลน์รโตศิ
าน์รรัลตาโตศิ
อาจารย์
อาจารย์
มหาวิ
มหาวิ
มหาวิ
ยาลั
ทยาลั
ทห์ศิยยาลั
ยตณ
รัยดร.ชั
อาจารย์
มหาวิ
ททรเดชา(สิ
ยาลั
ลงศิหเสนี
๒๕.๒๕.
๒๕.
นางสาวเมธิ
นางสาวเมธิ
สมมิ
ี ยตณโตศิ
สมมิ
สมมิ
โรงเรี
ยโรงเรี
นบดิ
ยอาจารย์
นบดิ
นยอาจารย์
นบดิ
ทรเดชา(สิ
นอาจารย์
ทรเดชา(สิ
นทอาจารย์
งยมหาวิ
ห์ปากร
งปากร
งยหเสนี
ง)ลยหเสนี
สมุ
รปราการ
)ลสมุ
ทปากร
รปราการ
ทรปราการ
๑.ดร.ชั
๑.
ดร.ชั
รัดร.ชั
รัาลตยโตศิ
น์รลาโตศิ
ลา ลา โรงเรี
มหาวิ
ทงลศิสิยมหาวิ
ยาลั
ทยลสิห์ศิปากร
ยาลั
ทลสิศิปากร
ยาลั
ปากร
ศิ)ยลทสมุ
ศิปากร
๒.๒.
๒.นางสาวลมู
ดร.ศศิ
๒.ดร.ศศิ
ดร.ศศิ
พลพัชดร.ศศิ
จำปา
พรลจำปา
ัชดร.ศศิ
จำปา
รัชรพจำปา
อาจารย์
อาจารย์
มหาวิ
มหาวิ
มหาวิ
ยาลั
ทยาลั
ทห์ศิยยาลั
อาจารย์
มหาวิ
ททรเดชา(สิ
ยาลั
ลงศิหเสนี
๒๖.๒๖.
๒๖.
นางสาวลมู
นางสาวลมู
เพชร
เพชร
มะณี
มะณี
โรงเรี
ยโรงเรี
นบดิ
ยอาจารย์
นบดิ
นยอาจารย์
นบดิ
ทรเดชา(สิ
นอาจารย์
ทรเดชา(สิ
นทอาจารย์
งยมหาวิ
ห์ปากร
งปากร
งยหเสนี
ง)ลยหเสนี
สมุ
รปราการ
)ลสมุ
ทปากร
รปราการ
ทรปราการ
๒.ดร.ศศิ
๒.
๒.รัชพลรัชดร.ศศิ
พเพชร
ัชจำปา
พรมะณี
ัชจำปา
ร จำปา โรงเรี
มหาวิ
ทงลศิสิยมหาวิ
ยาลั
ทยลสิห์ศิปากร
ยาลั
ทลสิศิปากร
ยาลั
ปากร
ศิ)ยลทสมุ
ศิปากร
๓.๓.
๓.นางสาวพั
นายอชิ
๓.นายอชิ
นายอชิ
รริะนายอชิ
รอุริะนายอชิ
ตรทร์
ตรอุมาน
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
มหาวิ
มหาวิ
ทยอาจารย์
มหาวิ
ทจสพระศรี
ยาลั
ยมเด็
ทจศรี
ยมหาวิ
ศรี
นศรี
นยาลั
ทรวิ
โยนสรฒ
ทรวิ
รฒ
ตอุะเรื
มหาวิ
ยาลั
ยยาลั
นคริ
นทรวิ
ทรวิ
โนศรี
๒๗.๒๗.
๒๗.
นางสาวพั
นางสาวพั
ช๓.
นร๓.
ชะทร์
นตชอุรทร์
ริมาน
นมาน
ออุมาน
อะตเรืงนสู
งอุมาน
มอาจารย์
พระเกี
เฉลิ
มพระเกี
มพระเกี
ยอาจารย์
รติ
ยอาจารย์
สรติมเด็
สทยาลั
รติมหาวิ
มเด็
พระศรี
จนยาลั
พระศรี
คริ
นศรี
คริ
ทร์
นศรี
นคริ
ทร์
มุรฒ
นโคริ
ทสทร์
มุนโคริ
สทรฒ
มุโรสาคร
ททรวิ
รสาคร
๓.นายอชิ
นายอชิ
ะเรืนสู
รมาน
อุอะตนสู
ตงมาน เฉลิเฉลิ
มหาวิ
ทศรี
ทนยคริ
ยาลั
ยนทคริ
ยนคริ
ทรวิ
นรสาคร
ทรวิ
นรฒ
โรฒโรฒ
๒๘.๒๘.๒๘.
นายธนั
นายธนั
นายธนั
ท อูท๊ดทน้อูอ๊ดยอูน้๊ดอน้ยอย
วัดบวรมงคล
วัดบวรมงคล
วัดบวรมงคล
๒๙.๒๙.๒๙.
นางสาวกษมา
นางสาวกษมา
นางสาวกษมา
มาลาแวจั
มาลาแวจั
มาลาแวจั
นทร์นทร์นทร์ รัตนโกสิ
รัตนโกสิ
รัตนนโกสิ
ทร์นสทร์มโภชบางขุ
นสทร์มโภชบางขุ
สมโภชบางขุ
นเทีนยเทีนนยเทีนยน
๓๐.๓๐.๓๐.
นางสาววั
นางสาววั
นางสาววั
ลยาลยาแซ่
ลยาจแซ่
ิว จแซ่ิว จิว
ศรีวศรี
ิชัยวศรี
วิิชทัยวยา
วิิชทัยยา
วิทยา
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๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจงรักษ์ แสนแอ่น
นายพศวีร์ ศรีพิกุล
นายณัฐภัทร จินาสุย
นางสาวอารียา ฟักหอม
นายกังวาล กล้าหาญ
นายธนากร อ่อนสำลี
นายธนสรณ์ สุมังคละกุล
นายอัสนี สมิทธิชัยนนท์
นายปวิตร พุทธิรานนท์
นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ

๑๔. นายเหมวิกร เจริญศรี
๑๕. นายศรันพงศ์ บุญเตปิณ
๑๖. นายศักดิ์รพี แสนสุข
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

นายพนธกร กันชิงแก้ว
นายนำชัย ราตรีโชติ
นางสาวจุฑามาศ กมล
นายอภิสิทธิ์ เครือสา
นายพีรวัฒน์ แสงเงิน
นายชยานันต์ ปรางจโรจน์
นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์

๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

นายดุษิต สว่างศรี
นางสาวอัจฉรา อยุทธศิริกุล
นางสาวหัทยา เพ็ชรอิน
นายภูวดล วิริยะ
นางสาวณัฐกานต์ รักษา
นายธธนนต์ นิยมญาติ

ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวัดช้างข้าม สพป. จันทบุรี เขต ๑
ครู โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส สพป. ปทุมธานี เขต ๒
ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒
ครู โรงเรียนบ้านบึงตะกาด สพป. ระยอง ๒
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑
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ครู โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม.เขต ๑
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ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
สพม.เขต ๓
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม.เขต ๓
ครู โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” สพม.เขต ๓
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ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม.เขต ๕
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ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สพม.เขต ๑๐
ครู โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา
สพม.เขต ๑๑
ครู โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม.เขต ๑๓
ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ. เพชรบุรี สพม.เขต ๑๐
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