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ค าน า 

  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมนี้  ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลัก
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้  ตั้งแต่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน 
การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้   และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เ รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553  (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2561)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา  คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอน   ในการน าไปใช้ใน
การจัดท าก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่ วนเกี่ยวข้อง               
ที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จ ไว้  ณ โอกาสนี้ 

       

                                      โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

                                                                                                    ปีการศึกษา 2563 
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                  กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชว่ยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  นอกจากนี้ ยังช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ท าให้เกิดความเข้าใจใน
ตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  
เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมโดยได้ก าหนดสาระต่างๆ
ไว้ ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ การเป็นพลเมือง
ดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก 

 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของสิ่ง
ต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การ
น าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร   การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

หลักสูตรโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝุเรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1 พุทธศักราช 2563  หน้า 7 
 
 
 
 

สาระ / มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

สาระท่ี 1    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 

ตัวชี้วัด  
ป.1/1  บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติของ 
ป.1/2  ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า  และศา

สนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด 
ป.1/3  บอกความหมาย ความส าคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3   ใน

พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
ป.1/4  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา     มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือ

การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

มาตรฐาน ส1.2เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  
    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  

ตัวช้ีวัด 

ป.1/1  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ 
ป.1/2  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
ป.1/3  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
 

สาระท่ี 2หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรัก
ประเพณ ี  และวฒันธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่รว่มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสนัติสุข 

ตัวช้ีวัด 
ป.1/1  บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
ป.1/2  ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง  ผู้อื่นและบอกผลจากการกระท านั้น 

มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัด 
ป.1/1  บอกโครงสร้าง  บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   
ป.1/2  ระบุบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน 
ป.1/3  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท ากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ

ประชาธิปไตย 



 
 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1 พุทธศักราช 2563  หน้า 8 
 
 
 
 

สาระท่ี 3   เศรษฐศาสตร ์

มาตรฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่
มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวช้ีวัด 

ป.1/1  ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
ป.1/2  ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิต  ประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม 
ป.1/3  ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 

มาตรฐาน ส 3.2เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด 

ป.1/1  อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต้องท างานอย่างสุจริต 
 
สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์       

มาตรฐาน ส 5.1เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 

ป.1/1  จ าแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ป.1/2  ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่าง ๆ 
ป.1/3  ใช้แผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน 
ป.1/4  สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน 
 

มาตรฐาน ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี
การด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 

 ป.1/1   บอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
 ป.1/2   สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเพ่ือการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
 ป.1/3   มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและห้องเรียน 
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             โครงสร้างหลกัสตรสถานศึกษาโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาวัลเปรยีง 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 12๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าที่พลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชมรม 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 
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โครงสร้างหลักสตูรรายชั้นปี 
โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาวัลเปรยีง  

ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 840 
ท11101 ภาษาไทย  200 
ค11101 คณิตศาสตร์  200 
ว11101 วิทยาศาสตร์  80 
ส11101 สังคมศึกษา  40 
ส11102 ประวัติศาสตร์  40 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา  40 
ศ11101 ศิลปะ  40 
ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 
อ11101 ภาษาอังกฤษ  160 
รายวิชาเพิ่มเติม 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
  กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนารี  40 
ชมรม / ชุมนุม 30 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                   
รหัสวิชา  ส11101  สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                                 เวลา  80  ชั่วโมง                                                
 

 ศึกษาพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป เห็นคุณค่าชื่นชมแบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนดสวดมนต์แผ่
เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนดปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง    ความหมาย
ความส าคัญและเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท๓  ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนดประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนสิ่งแวดล้อม
รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้นโครงสร้างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
และโรงเรียน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือแสดงตนเป็น พุทธมามกะหรือ
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเองผู้อื่นและบอกผล
จากการกระท านั้นโครงสร้างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ระบุบทบาทสิทธิหน้าที่
ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียนสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  ระบุความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่าง ๆ ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของ
การออมการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัดอธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต้องท างานอย่างสุจริต
ใช้แผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน    บอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท ากิจกรรมในครอบครัวการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่
บ้านและชั้นเรียน  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเพ่ือการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม โดยใช้
กระบวนการบอกเล่า  ยกตัวอย่าง  การสืบเสาะหา  ระบุ   แยกแยะ  เปรียบเทียบ   และอธิบาย  เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน
และห้องเรียน และน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือให้มีคุณลักษณะใฝุรู้ใฝุเรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  อยู่
อย่างพอเพียง    ซื่อสัตย์สุจริต   รักความเป็นไทย   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ภูมิใจในท้องถิ่น     มีวินัย  
และมีจิตสาธารณะ 
ตัวช้ีวัด   
ส 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ส 1.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ส 2.1 ป.1/1, ป.1/2 
ส 2.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ส 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ส 3.2 ป.1/1  
ส 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4,  
ส 5.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
รวมทั้งหมด  23  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัส  ส11101 
ชื่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1      เวลารวม 40 ช่ัวโมง 

 
 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1. ศาสนาของ
เรา 

 ส 1.1 
ป. 1/1 
ป. 1/2 

การเรียนรู้ประวัติศาสดาของศาสนาพทุธ 
การปฎิบัติตนและข้อคิดในการด าเนิน 
ชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด โดย 
น าข้อคิดจากเรื่องที่อ่านมาปฎิบตัิตนในการด าเนิน
ชีวิตของคนไทยและคนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 

5 10 

2. หลักธรรม
ของศาสนา 

ส 1.1 
ป. 1/3 
ป.1/4 

ความส าคัญ ความหมาย การแสดงความเคารพ
พระรัตนตรัย การปฏิบตัิตนตามหลักธรรม  โอวาท 
3 และการพัฒนาจิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 
 

5 9 

   3. ศาสนิกชนที่ดี  ส 1.2 
ป. 1/1 
ป. 1/2 
ป. 1/3 

การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนทีด่เีพื่อการด ารงรักษา
ศาสนาที่ตนเองนับถือโดยการบ าเพ็ญประโยชนต์่อ
วัด การแสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฎบิัติตามศา
สนพิธี  พิธีกรรมและวนัส าคัญทางศาสนาตามที่
ก าหนด 
 

4 8 

4. ครอบครัว
และโรงเรียน 

 ส 2.1 
ป. 1/1 
 ส 2.2 
ป. 1/1 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง  บทบาทหน้าที่ การ
ปฏิบัติตนและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและ โรงเรียน 

6 10 
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5. หน้าที่ของ
พลเมืองที่ดี
วิถี
ประชาธิปไตย 

ส 2.1 
ป. 1/1 
 ส 2.2 
ป.1/2 
ป. 1/3 
 

บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและท ากิจกรรมใน
ครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยและ 
ยกตัวอย่างการท าความดีของตนเองหรือผู้อ่ืน
และผลที่เกิดจากการท าความดีที่ก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจและมีความสุข 
 

6 9 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

6. อยู่อย่าง
พอเพียง 

 ส 3.1 
ป. 1/1 
ป. 1/2 
ป. 1/3 
ป. 1/4 

การเลือกใช้สินค้าและบริการที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุด วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม 
เห็นประโยชน์ของการออม ใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด รวมทั้งการ
ประกอบอาชีพสุจริตทีส่งผลให้ครอบครัวมี
ความสุขและสังคมสงบสุข 

3 7 

7. สิ่งแวดล้อม
รอบตัวเรา 

ส 5.1 
ป. 1/1 
ป. 1/4 
ส 5.2 
ป. 1/1 
ป. 1/2 
ป. 1/3 
ป. 1/5 

บอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและ
ที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศในระหว่างวัน ที่ส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และมีส่วนร่วมในการ
จัดสิ่งแวดล้อมที่บ้าน ชั้นเรียนให้เป็นระเบียบ
เพ่ือง่ายต่อการหยิบใช้ 

5 10 

8. ทิศ ส 5.1 
ป. 1/2 
ป. 1/3 
 

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีความสัมพันธ์กัน โดยมีทิศ
หลักท้ัง 4 ทิศและแผนผัง แสดงต าแหน่งของ
สิ่งต่างๆในห้องเรียน 

4 7 

รวมระหว่างปี 38 70 
สอบกลางปี/ปลายปี 2 30 

รวม 40 100 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
รายวิชาพื้นฐาน                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้    ศาสนาของเรา     ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1             เวลา  10  ชั่วโมง 
 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  ศาสนาของเรา 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
มาตรฐาน  
ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน 
           นับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ 
           รว่มกันอย่างสันติสุข 
    ตัวช้ีวัด 

ป.1/1 บอกพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป 
           ป1/2  ชื่นชมและยกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า  
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด 
3. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
          การเรียนรู้ประวัติศาสดาของศาสนาพุทธการปฎิบัติตนและข้อคิดในการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด โดยน าข้อคิดจากเรื่องที่อ่านมาปฎิบัติตนในการด าเนิน
ชีวิตของคนไทยและคนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

4. สาระการเรียนรู้ 

       4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1 พุทธประวัติ 

                                 -  ประสูติ 
                                 -  ตรัสรู้ 
                                 -  ปรินิพพาน 
                  4.1.2  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
                                 -  สามเณรบัณฑิต 
                  4.1.3  ชาดก 

-  วัณณุปถชาดก 
                                -  สุวัณณสามชาดก 
4.1.4ศาสนิกชนตัวอย่าง 
                                -  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
                                -  เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี ( หนูพร้อม ) 
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       4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ถ้ามี ) 
                  - 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
         5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
         5.2  ความสามารถในการคิด(คิดวิเคราะห์) 
         5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         6.1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         6.2  มีวินัย 
         6.3  ใฝุเรียนรู ้
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
         7.1  การตอบค าถามเรื่องพุทธประวัติ พุทธสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่
ก าหนด 
         7.2  การตอบค าถามเกี่ยวกับแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 
         7.3  การท าสมุดภาพพุทธประวัติ พุทธสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด
และเขียนข้อคิดในการด าเนินชีวิตจากเรื่องมาน าเสนอ 

 ลักษณะงานสุดท้าย 

                แบ่งกลุ่มท าสมุดภาพพุทธประวัติ พุทธสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่
ก าหนดและเขียนข้อคิดในการด าเนินชีวิตจากเรื่องมาน าเสนอ 

8. การวัดผลและประเมินผล 

          8.1 การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบค าถามเรื่อง
พุทธประวัติ พุทธสาวก 
ชาดก เรื่องเล่า และศา
สนิกชนตัวอย่าง ตามที่
ก าหนด 

สังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกตการตอบ
ค าถาม 

ผ่านระดับ  ดี 

7.2  การตอบค าถาม
เกี่ยวกับแบบอย่างการ

สังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกตการตอบ
ค าถาม 

ผ่านระดับ  ดี 
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ด าเนินชีวิตและข้อคิด
จากเรื่องที่อ่าน 

 

8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การท าสมุดภาพพุทธ
ประวัติ พุทธสาวก 
ชาดก เรื่องเล่า 

และศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามท่ีก าหนดและเขียน
ข้อคิดในการด าเนิน
ชีวิตจากเรื่องมา
น าเสนอ 

ประเมินสมุดภาพ แบบประเมินสมุดภาพ ผ่านระดับ  ดี 

 

9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1  ให้ความรู้เรื่องพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ผู้เรียนนับถือ     ( 3  ชั่วโมง ) 

       9.2  ศึกษาประวัติประวัติ พุทธสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า  ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนดและบอก
แบบอย่างการด าเนินชีวิต  ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน       ( 3  ชั่วโมง ) 

       9.3  แบ่งกลุ่มท าสมุดภาพพุทธประวัติ พุทธสาวก ชาดก เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่
ก าหนดและเขียนข้อคิดในการด าเนินชีวิตจากเรื่องมาน าเสนอ      ( 4 ชั่วโมง ) 

10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   

10.1   แบบเรียน 

  10.2   ใบงาน 
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    10.3   ห้องสมุด 

       10.4   อินเตอร์เน็ต  

เกณฑ์การประเมิน การแบ่งกลุ่มท าสมุดภาพ 

 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคณุภาพ น้ าหนัก 
จุดเน้น 4 3 2 1 

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

คิดได้เองไม่
ต้องดูแบบ 

ต้องดูแบบ
แล้วดัดแปลง

แก้ไข 

ต้องดูแบบจึง
จะท าได้ดี 

ดูแบบก็ท าได้
ไม่ดี 

4 

ผลงานที่ได้ สวยงามดีมาก 
 

สวยงามด ี ปานกลาง พอใช้ 3 

การน าเสนอ
ข้อคิด 

มีความม่ันใจ
ในการพูดดี
มากใช้ภาษา
สื่อสารได้
เข้าใจ  ชัดเจน 

มีความม่ันใจ
ในการพูดดีใช้
ภาษาสื่อสาร
ได้เข้าใจ  
ชัดเจนเป็น
บางช่วง 

มีความม่ันใจ
ในการพูดปาน
กลางใช้ภาษา
สื่อสารได้
เข้าใจ  ชัดเจน
น้อยมาก 

มีความม่ันใจ
ในการพูด
พอใช้ได้ แต่
ภาษาท่ีใช้
สื่อสารยังไม่
ชัดเจน  ไม่
ต่อเนื่อง           
ติด ๆ ขัด ๆ 

2 

การท างาน
กลุ่ม 

สมาชิกให้
ความร่วมมือ

กันดมีาก 

สมาชิกให้
ความร่วมมือ
กันเป็นส่วน

ใหญ ่

สมาชิกให้
ความร่วมมือ
กันปานกลาง 

สมาชิกให้
ความร่วมมือ

กันน้อย 

1 

คะแนนรวม 40 

 

ระดับคุณภาพคะแนน   31 -  40   หมายถึง     ดีมาก 
 คะแนน   21 -  30   หมายถึง     ดี   
คะแนน   11 -  20   หมายถึง    พอใช้ 
คะแนน   10 -  0     หมายถึง   ควรปรับปรุง 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน                  กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้   หลักธรรมของศาสนาพุทธชั้นประถมศกึษาปีที่ 1  เวลา  9  ชั่วโมง 
 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  หลักธรรมของศาสนาพุทธ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
มาตรฐาน  
 ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่                  
            ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือ 
            อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
    ตัวช้ีวัด 
          ป.1/3  บอกความหมาย  ความส าคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม  โอวาท 3   
                    ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
          ป.1/4 เห็นคุณค่าและสวดมนต์  แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา 
                     หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
3. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

ความหมาย  ความส าคัญ การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม โอวาท 3ใน
พระพุทธศาสนา  และการพัฒนาจิตเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
4. สาระการเรียนรู้ 
       4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4.1.1พระรัตนตรัย 

-  ศรัทธาพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ 
              4.1.2   โอวาท 3 
                           -  ไม่ท าชั่ว 
                           -  เบญจศีล 
                           -  ท าความด ี
                           -  เบญจธรรม 
                           -  สังคหวัตถุ ๔ 
                            -  กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัว 
                            -  มงคล 38 
                          -    ท าตัวดี         
                          -    ว่าง่าย 
                          -     รับใช้พ่อแม่ 
                          -    ท าใจให้บริสุทธิ์ ( บริหารจิตและเจริญปัญญา ) 
           4.1.3  พุทธศาสนสุภาษิต 
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                          -    อัตตาหิอัตตโนนาโถ 
                               ตนแลเป็นที่พ่ึงแห่งตน 

 -    มาตา มิตตัง สเกฆเร 
       มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน 

4.1.4  ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
              -   รู้ความหมายและประโยชน์ของสติ 
              -   ฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ 
              -   เล่นและท างานอย่างมีสติ 
              -   ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน  

       4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ถ้ามี ) 
                          - 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
         5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
         5.2  ความสามารถในการคิด(คิดวิเคราะห์) 
         5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         6.1  มุ่งม่ันในการท างาน 
         6.2  มีวินัย 
         6.3  ใฝุเรียนรู ้
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
         7.1  การตอบค าถามของผู้เรียนเกี่ยวกับพระรัตนตรัยหลักธรรม  โอวาท 3   
         7.2  การสวดมนต์และแผ่เมตตาและการพัฒนาจิต 
         7.3  การบอกความหมาย  ความส าคัญ และ การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม 
โอวาท 3 
         7.4  การสวดมนต์ การแผ่เมตตาและการนั่งสมาธิ 
ลักษณะงานสุดท้าย 
              แสดงความเคารพพระรัตนตรัย   ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 สวดมนต์แผ่เมตตาและฝึกการ
พัฒนาจิต 
8. การวัดและประเมินผล 

      8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบค าถามของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับพระ
รัตนตรัยหลักธรรม  

สังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกตการตอบ
ค าถาม 

ผ่านระดับดี 
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โอวาท 3 

การสวดมนต์และแผ่
เมตตาและการพัฒนา
จิต 

สังเกตวิธีการปฏิบัติ แบบสังเกตวิธีการ
ปฏิบัติ 

ผ่านระดับดี 

การบอกความหมาย  
ความส าคัญ และ การ
แสดงความเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรม โอวาท 3 

 

สังเกตการบอก สังเกตการบอก ผ่านระดับดี 

8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การสวดมนต์ การแผ่
เมตตาและการนั่ง

สมาธิ 

ประเมินการปฏิบัติ ประเมินการปฏิบัติ ผ่านระดับดี 

 

9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
          9.1  ให้ความรู้เกี่ยวกับพระรัตนตรัยหลักธรรม  โอวาท 3     (  2 ชัว่โมง ) 
          9.2   ฝึกปฏิบัติการสวดมนต์และแผ่เมตตาและการพัฒนาจิต   ( 2 ชั่วโมง ) 
          9.3   ศึกษา  อภิปราย  ความหมาย  ความส าคัญ และ การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติ
ตามหลักธรรม โอวาท 3    ( 2 ชั่วโมง ) 

9.4    การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย   ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 สวดมนต์แผ่เมตตาและ
ฝึกการพัฒนาจิต  โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ   ( 3 ชั่วโมง ) 
 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   

10.1   แบบเรียน 
  10.2   ใบงาน 
     10.3   ห้องสมุด 
       10.4   อินเตอร์เน็ต 
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เกณฑ์การประเมิน การสวดมนต์ การแผ่เมตตาและการนั่งสมาธิ 

 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคณุภาพ น้ าหนัก 

จุดเน้น 4 3 2 1 

การสวดมนต์ ปฏิบัติและ
กล่าวค าสวด
มนต์ได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

ปฏิบัติและ
กล่าวค าสวด
มนต์มีผิดบ้าง
เล็กน้อย 

ปฏิบัติและ
กล่าวค าสวด
มนต์มีผิด
หลายช่วง ต้อง
คอยบอก 

ปฏิบัติและ
กล่าวค าสวด
มนต์ไม่ได้ต้อง

บอกเกือบ
ทั้งหมด 

4 

การแผ่เมตตา ปฏิบัติและ
กล่าวค าแผ่
เมตตาได้
ถูกต้อง
ทั้งหมด 

ปฏิบัติและ
กล่าวค าแผ่
เมตตามีผิด
บ้างเล็กน้อย 

ปฏิบัติและ
กล่าวค าแผ่
เมตตามีผิด
หลายช่วง ต้อง
คอยบอก 

ปฏิบัติและ
กล่าวค าแผ่
เมตตาไม่ได้

ต้องบอกเกือบ
ทั้งหมด 

3 

การนั่งสมาธิ ปฏิบัติท่านั่งได้
ถูกต้อง  และ
ฝึกปฏิบัติได้
ตามเวลาที่
ก าหนดอย่างมี
สมาธิ 

ปฏิบัติท่านั่ง
ได้ถูกต้อง  
และฝึกปฏิบัติ
ได้ไม่ครบตาม
เวลาที่ก าหนด
และสมาธิไม่
มั่นคงบ้าง
เล็กน้อย 

ปฏิบัติท่านั่งได้
ถูกต้อง  และ
ฝึกปฏิบัติได้ไม่
ครบตามเวลา
ที่ก าหนดและ
สมาธิไม่ม่ันคง
เป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติท่านั่งได้
ถูกต้อง  และ
ฝึกปฏิบัติได้ไม่
ครบตามเวลา
ที่ก าหนดและ
สมาธิไม่ม่ันคง
ตลอดเวลา 

2 

ความมุ่งม่ันใน
การปฏิบัติ 

ตั้งใจในการ
ปฏิบัติ
กิจกรรมดีมาก 

ตั้งใจในการ
ปฏิบัติ
กิจกรรมดี 

ตั้งใจในการ
ปฏิบัติปาน
กลาง 

ตั้งใจในการ
ปฏิบัติน้อย
มาก 

1 

คะแนนรวม 40 
 
ระดับคุณภาพคะแนน   31 -  40   หมายถึง     ดีมาก 
                คะแนน   21 -  30   หมายถึง     ดี   

      คะแนน   11 -  20   หมายถึง    พอใช้ 
     คะแนน   10 -  0     หมายถึง   ควรปรับปรุง 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
รายวิชาพ้ืนฐาน                    กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้   ศาสนิกชนที่ดี  ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1              เวลา  9  ชั่วโมง 
 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  ศาสนิกชนที่ดี 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
มาตรฐาน  
 ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 
           หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
ตัวช้ีวัด 
ป.1/1  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานที่ตนนับถือ 
            ป.1/2  แสดงตนเปน็พุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตนนับถือ 
            ป.1/3  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
3. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
       การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีเพื่อการด ารงรักษาศาสนาที่ตนเองนับถือโดยการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด 
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตามศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีนับถือ 
4. สาระการเรียนรู้ 
             4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4.1.1 การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
                             -  การพัฒนาท าความสะอาด 
                             -  การบริจาค 
                             -  การร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
                  4.1.2  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
 -  ขั้นเตรียมการ 
                              -  ขั้นพิธี 
                   4.1.3  ประวตัิโดยสังเขปของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
                              -  วนัมาฆบูชา                  -  วนัวิสาขบูชา 
-  วันอาสาฬหบูชา            -  วันอัฏฐมีนบูชา 
4.1.4  การบูชาพระรัตนตรัย 
  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ถ้ามี ) 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
           5.2  ความสามารถในการคิด(คิดวิเคราะห์) 
           5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           6.1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
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 6.2  รักความเป็นไทย 
           6.3  มีจิตสาธารณะ 
 7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
           7.1  การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานที่ตนนับถือ 
7.2  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตนนับถือ 
7.3  การบอกวิธีปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา 
           7.4  การปฏิบัติตนการเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อวัดการแสดงตนเป็นพุทธมากะและการปฏิบัติตนในศา
สนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา 
 
ลักษณะงานสุดท้าย 
                  ให้นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติตนในการเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อวัดการแสดงตนเป็นพุทธมากะและการ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา ในวันวิสาขบูชา 
8. การวัดและประเมินผล 
      8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อวัดหรือศาสน
สถานที่ตนนับถือ 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ ผ่านระดับ ดี 

การแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะหรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนที่ดีของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

สังเกตการปฏิบัติตน
เป็นพุทธมามกะ 

แบบสังเกตการปฏิบัติ
ตนเป็นพุทธมามกะ 

ผ่านระดับ  ดี 

การบอกวิธีปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม
และวันส าคัญทาง
ศาสนา 

สังเกตการปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม

และวันส าคัญทาง
ศาสนา 

แบบสังเกตการปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรมและวันส าคัญ
ทางศาสนา 

ผ่านระดับ ดี 
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8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การปฏิบัติตนเป็น 
ศาสนิกชนที่ดี โดยการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
แสดงตนเป็นพุทธมากะ
ปฏิบัติตนใน 
ศาสนพิธี พิธีกรรมและ
วันส าคัญทางศาสนา 
 

สังเกตการปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดี และ
ธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนา 

แบบสังเกตการปฏิบัติ
ตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนา 
 

ผ่านระดับ ดี 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1  จัดกิจกรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานที่ตนนับถือ   ( 3 ชั่วโมง ) 
       9.2  ให้ความรู้และจัดกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ( 2 ชั่วโมง ) 
       9.3  ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา 
( 2 ชั่วโมง ) 
       9.4   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้, ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี โดยการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดแสดง
ตนเป็นพุทธมากะปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา( 2 ชั่วโมง ) 
 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   

10.1   แบบเรียน 
  10.2   ใบงาน 
     10.3   ห้องสมุด 
       10.4   อินเตอร์เน็ต  
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แบบสังเกตการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และการปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนา 
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หมายเหตุ   ต้องผ่านการประเมิน  ๖ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับการตัดสินว่า  “ผ่าน” การประเมิน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
รายวิชาพ้ืนฐาน                 กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้     ครอบครัวและโรงเรียน   ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1  เวลา  12  ชั่วโมง 
 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  ครอบครัวและโรงเรียน 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
มาตรฐาน  
  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษา   
            ประเพณีและวัฒนธรรม ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีความสุข 
ตัวช้ีวัด 
ป.1/1 บอกประโยชน์และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
มาตรฐาน  
  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ  
             ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวช้ีวัด 
ป.1/1  บอกโครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 
3. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
           การเรียนรู้โครงสร้าง,บทบาท,หน้าที่,การปฏิบัติตนและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน  
4. สาระการเรียนรู้ 
      4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
          4.1.1 การเป็นสมาชกิท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน เช่น 
                      -  กตัญญูกตเวทีและเคารพเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ครูและผู้มีพระคุณ 
                      -  รู้จักกล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ การไหว้ผู้ใหญ่ 
                      -  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กติกา กฎ ระเบียบของครอบครัวและโรงเรียน 
                      -  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน 
                      -  มีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
                      -  มีระเบียบวินัย มีน้ าใจ 
          4.1.2 ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 
4.1.3โครงสร้างของครอบครัวและความสัมพันธ์ของบทบาท,หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 
               4.1.4 โครงสร้างของโรงเรียน ความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน 
         4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ถ้ามี ) 
                       - 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
          5.2  ความสามารถในการคิด(คิดวิเคราะห์) 
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          5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
  6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          6.1  มีวินัย 
 6.2  ซื่อสัตย์สุจริต 
          6.3  มีจิตสาธารณะ 
 7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
        7.1 การตอบค าถามเกี่ยวกับประโยชน์ และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 
            7.2  การบอก บทบาท และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 

 7.3  การตอบค าถามเกี่ยวกับโครงสร้าง ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 

7.4   การเขียนแผนผังความคิด  
         ลักษณะงานสุดท้าย 
                แบ่งกลุ่มเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโครงสร้างบทบาท,หน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัวและโรงเรียน 
8. การวัดและประเมินผล 
      8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบค าถาม
เกี่ยวกับประโยชน์ และ
การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน 
 

สังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกตการตอบ
ค าถาม 

ผ่านระดับ ดี 

การบอก บทบาท และ
หน้าที่ของสมาชิกใน 
 
 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านระดับ ดี 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ครอบครวัและโรงเรียน    
การตอบค าถาม
เกี่ยวกับโครงสร้าง ของ
สมาชิกในครอบครัว
และโรงเรียน 

สังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกตการตอบ
ค าถาม 

ผ่านระดับ ดี 
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8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การเขียนแผนผัง
ความคิด 

ประเมินการเขียน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ ดี 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
            9.1 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน   ( 3 ชั่วโมง ) 
            9.2    ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้าง ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  ( 3 ชั่วโมง ) 
            9.3    ศึกษาบทบาท และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   ( 3 ชั่วโมง ) 
            9.4 แบ่งกลุ่มเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโครงสร้างบทบาท,หน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัวและโรงเรียน   ( 3 ชั่วโมง ) 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   

10.1   แบบเรียน 
  10.2   ใบงาน 
     10.3   ห้องสมุด 
       10.4   อินเตอร์เน็ต 
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แบบประเมินแผนภาพความคิด 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความสมบูรณ์ของ
เนื้อหา 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุก
หัวข้อ และ
เนื้อหาถูกต้อง
ทั้งหมด 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุก
หัวข้อ แต่มี
เนื้อหาไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด 

ไม่ครบทุก
ประเด็น  แต่
เนื้อหาถูกต้อง
ตามประเด็นที่
รายงาน 

ไม่ครบทุก
ประเด็น  และ
เนื้อหาไม่ถูกต้อง
ตามประเด็นที่
รายงาน 

4 

2.การออกแบบ
แผนภาพความคิด 

น่าสนใจ  
เชื่อมโยงภาพได้
เหมาะสมเข้าใจ
ง่าย ตกแต่ง
สวยงาม 

น่าสนใจ  แต่การ
เชื่อมโยงภาพยัง
ไม่เหมาะสมท า
ให้เข้าใจยาก 
ตกแต่งสวยงาม 

ไม่น่าสนใจ  การ
เชื่อมโยงภาพยัง
ไม่เหมาะสมท า
ให้เข้าใจยากแต่
ตกแต่งสวยงาม 

ไม่น่าสนใจ  การ
เชื่อมโยงภาพยัง
ไม่เหมาะสมท า
ให้เข้าใจยาก 
และตกแต่งไม่
สวยงาม 

3 

4.  กระบวนการ
ท างานกลุ่ม 

เป็นไปตาม
ขั้นตอนทุกคนให้
ความรว่มมือ
ตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จงาน   

เป็นไปตาม
ขั้นตอนแต่มีคน
ส่วนน้อยไม่ให้
ความรว่มมือ
ตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จงาน 

ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนทุกคนให้
ความรว่มมือ
ตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จงาน   

ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน มีคน
ส่วนมากของกลุ่ม
ที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสรจ็
งาน   

3 

 
 ระดับคุณภาพ    คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              

  คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
 คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช้              
 คะแนน   10   - 0      หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
รายวิชาพ้ืนฐาน                  กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  หน้าที่ของพลเมืองที่ดีตามวถิีประชาธิปไตย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                     เวลา   12   ชั่วโมง 
 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  หน้าที่ของพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
มาตรฐาน  
  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษา   
            ประเพณีและวัฒนธรรม ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีความสุข 
ตัวช้ีวัด 
ป.1/2  ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง ผู้อ่ืนและบอกผลจากการกระท านั้น 
มาตรฐาน  
  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ  
             ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวช้ีวัด 
ป.1/2   ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน  
 ป.1/3  มีส่วนรว่มในการตัดสินใจและท ากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม กระบวนการประชาธิปไตย  
3. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
การเรียนรู้บทบาท หน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ท ากิจกรรมในครอบครัว โรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย ยกตัวอย่างการท าความดีของตนเองและผู้อื่นและ ผลที่เกิดจากการกระท าที่
ก่อให้เกิดความสุข  ความภาคภูมิใจ 
4. สาระการเรียนรู้ 
      4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
          4.1.1 ลักษณะความสามารถและลักษณะความดีของตนเองและผู้อ่ืน เช่น 
                         -   ความกตัญญูกตเวที 
-  ความมีระเบียบวินัย 
                          -  ความรับผิดชอบ 
                          -  ความขยัน อดทน อดกลั้น 
                          -  การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และการช่วยเหลือผู้อื่น 
                          -  ความซื่อสัตย์สุจริต 
                         -  ความเมตตากรุณา 
            4.1.2  ผลของการท าความดี  เช่น  ภาคภูมิใจมีความสุข  ได้รับการชื่นชมยกย่อง 
            4.1.3  ความหมายความแตกต่างของอ านาจตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ในครอบครัวและโรงเรียน 

 4.1.4  การใช้อ านาจในครอบครัวตามบทบาท  สิทธิ  หน้าที่ 
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 4.1.5 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวเช่น การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ครอบครัว  การรับฟังและแสดงความคิดเห็น 
              4.1.6 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน เช่นเลือกหัวหน้าห้อง ประธานชุมนุม  
ประธานนักเรียน 
         4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ถ้ามี ) 
                   - 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
          5.2  ความสามารถในการคิด(คิดวิเคราะห์) 
          5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          6.1  มีวินัย 
6.2  ซื่อสัตย์สุจริต 
          6.3  มีจิตสาธารณะ 
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
7.1  การท าความดีของตนเอง,ผู้อ่ืนและบอกผลจากการกระท าความดี 
7.2  การบอกบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน 
7.3  การบอกวิธีการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท ากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย  
7.4  การแสดงบทบาทสมมุติ 
  ลักษณะงานสุดท้าย 
                 แบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติการท าความดีของตนเอง,ผู้อ่ืนบอกบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเอง
ในครอบครัวและโรงเรียนและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ท ากิจกรรมในครอบครัวโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 
8. การวัดและประเมินผล 
      8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าความดีของ
ตนเอง,ผู้อื่นและบอก
ผลจากการกระท า
ความดี 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านระดับ ดี 

การบอกบทบาท สิทธิ 
หน้าที่ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน 

สังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกตการตอบ
ค าถาม 

ผ่านระดับ ดี 

 การบอกวิธีการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ

สังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกตการตอบ
ค าถาม 

ผ่านระดับ ดี 
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และท ากิจกรรมใน
ครอบครัวและโรงเรียน
ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 
 
8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การแสดงบทบาท
สมมุติ 

ประเมินบทบาทสมมุติ แบบประเมินบทบาท
สมมุติ 

ผ่านระดับ ดี 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1  จัดกิจกรรมเรื่องการท าความดีของตนเอง,ผู้อ่ืนและบอกผลจากการกระท าความดี 
( 3 ชั่วโมง ) 
9.2 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้บทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน 
( 3 ชั่วโมง ) 
9.3 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท ากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย ( 3 ชั่วโมง ) 
 9.4 แบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติการท าความดีของตนเอง,ผู้อ่ืนบอกบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียนและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ,ท ากิจกรรมในครอบครัวโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย   ( 3 ชั่วโมง ) 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   

10.1   แบบเรียน 
  10.2   ใบงาน 
     10.3   ห้องสมุด 
       10.4   อินเตอร์เน็ต 
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แบบประเมินบทบาทสมมุติ 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. บทบาทสมมุติ แสดงได้
เหมาะสม  
ถูกต้อง  ตาม
บทบาทท่ี
ก าหนดดีมาก 

แสดงได้
เหมาะสม  
ถูกต้อง  ตาม
บทบาทท่ี
ก าหนดดี 

แสดงได้
เหมาะสม  
ถูกต้อง  ตาม
บทบาทท่ี
ก าหนดปาน
กลาง 

แสดงได้
เหมาะสม  
ถูกต้อง  ตาม
บทบาทท่ี
ก าหนดน้อยมาก 

5 

2.  กระบวนการ
ท างานกลุ่ม 

เป็นไปตาม
ขั้นตอนทุกคนให้
ความรว่มมือ
ตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จงาน   

เป็นไปตาม
ขั้นตอนแต่มีคน
ส่วนน้อยไม่ให้
ความรว่มมือ
ตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จงาน 

ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนทุกคนให้
ความรว่มมือ
ต้ังแต่เริ่มต้นจน
เสร็จงาน   

ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน มีคน
ส่วนมากของกลุ่ม
ที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสรจ็
งาน   

5 

 
 ระดับคุณภาพ     คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              

  คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
 คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช้              
 คะแนน   10   - 0      หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
รายวิชาพ้ืนฐาน                 กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้     อยู่อย่างพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       เวลา  7  ชั่วโมง 
 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  อยู่อย่างพอเพียง 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
มาตรฐาน  
ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่าง  
              มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิต 
              อย่างมีดุลยภาพ 
ตัวช้ีวัด 
ป.1/1  ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
              ป.1/2  ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม 
              ป.1/3   ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 
3. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
การเลือกใช้สินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างคุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุด  การวางแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างเหมาะสม  เห็นประโยชน์ของการออม การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด ตลอดจน
การประกอบอาชีพสุจริตที่ส่งผลให้ครอบครัวและ สังคมมีความสงบสุข 
4. สาระการเรียนรู้ 
      4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
          4.1.1 สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ ยาสีฟัน 
          4.1.2  สินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ใช้เงิน เช่น มีผู้ให้หรือการใช้ของแลกของ 
          4.1.3  สินค้าและบริการที่ได้มาจากการใช้เงินซื้อ  เช่น ซื้ออาหาร จ่ายค่าบริการโทรศัพท์ 
          4.1.4  วิธีการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการที่คุ้มค่า 
          4.1.5  การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ 
          4.1.6  ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว 
 4.1.7  ประโยชน์ของการออม 
 4.1.8  วางแผนการใช้จ่ายเงิน 
           4.1.9    ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ดินสอ  กระดาษ  เสื้อผ้า อาหาร ไฟฟูา น้ า 
           4.1.10  ทรัพยากรส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน สาธารณูปโภคต่างๆ 
           4.1.11  วธิีการใช้ทรัพยากรทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอย่างถูกต้องและประหยัดและคุ้มค่า 
     4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ถ้ามี ) 
                   - 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1  ความสามารถในการคิด(คิดวิเคราะห์) 
          5.2  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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          5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
  6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          6.1  มีวินัย 
 6.2  ใฝุเรียนรู ้
 6.3  ซื่อสัตย์สุจริต 
          6.4  อยู่อย่างพอเพียง 
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
           7.1  การตอบค าถามเก่ียวกับสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
           7.2  การบอกวิธีการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของ 
การออม 
           7.3  การจดบันทึกออมเงินและการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 
 
ลักษณะงานสุดท้าย 
                  ให้นักเรียนจดบันทึกการออมเงินอย่างสม่ าเสมอ และการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่าง
ประหยัด  ลงในแบบบันทึกทุกวัน  แล้วส่งให้ครูตรวจสอบความถูกต้อง    
 
8. การวัดและประเมินผล 
 
8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิน้งาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบค าถาม
เกี่ยวกับสินค้าและ
บริการที่ใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน 

สังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกตการตอบ
ค าถาม 

ผ่านระดับ ดี 

การบอกวิธีการใช้
จ่ายเงินใน
ชีวิตประจ าวันที่ไม่ 
เกินตัวและเห็น
ประโยชน์ของ 
การออม 

สังเกตวิธีการใช้จ่ายเงิน
ในชีวิตประจ าวัน 

แบบสังเกตวิธีการใช้
จ่ายเงินใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผ่านระดับ ดี 

การออมเงินและการใช้
ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอย่าง
ประหยัด 

ประเมินการออมเงิน สมุดออมเงิน ผ่านระดับ ดี 
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8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การจดบันทึกออมเงิน
อย่างสม่ าเสมอและการ
ใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวัน      

ตรวจสอบการจด
บันทึกการออมเงิน
อย่างสม่ าเสมอและการ
ใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวัน 

    แบบตรวจสอบการ
จดบันทึกการออมเงิน 

ผ่านระดับ ดี 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
    9.1  จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ( 3 ชั่วโมง )     
    9.2  จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการ
ออม   ( 2 ชั่วโมง ) 
9.3  จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการการออมเงินและการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด  ( 
2 ชั่วโมง ) 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   

10.1   แบบเรียน 
  10.2   ใบงาน 
     10.3   ห้องสมุด 
       10.4   อินเตอร์เน็ต 

แบบบันทึกการออมของ.......................................................... 
ประจ าเดือน.....................พ.ศ........................... 

 
วัน  เดือน  ป ี รายการ จ านวนเงิน ครูผู้ตรวจ 
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แบบประเมินความถูกต้องของการจดบันทึก 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง ถูกต้องทั้งหมด
ทุกประเด็นทุก
หัวข้อ  

ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดมีผิดบ้าง
เป็นส่วนน้อย 

ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดมีผิดมาก
เกินครึ่งของงาน
ที่ท า 

ไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่มีถูก
น้อยกว่าผิด 

4 

2.รับผิดชอบในการ
ท างาน 

ท างานเสร็จตาม
ก าหนดเวลาที่
ก าหนด 

ท างานเสร็จช้า
กว่าเวลาที่
ก าหนดบ้าง
เล็กน้อย 

ท างานเสร็จช้า
กว่าเวลาที่
ก าหนดมาก  
ต้องเตือนให้ส่ง
จึงจะเสร็จ 

ไม่ส่งงาน  จน
ล่วงเลยเวลานาน
มาก  ต้องเตือน
มากกว่า 1 ครั้ง 

3 

3.  ผลงาน สะอาดเรียบร้อย  
เขียนหนังสือ
ถูกต้องไม่มีผิด 
 

ค่อนข้างสะอาด
เรียบร้อย  เขียน
หนังสือมีผิดบ้าง
เล็กน้อย 

ไม่ค่อยสะอาด
เรียบร้อย  มีขีด
ฆ่าขูดลบ เป็น
บางช่วง  เขียน
หนังสือมีผิด
หลายแห่ง 

ไม่ค่อยสะอาด
เรียบร้อย  มีขีด
ฆ่าขูดลบ เป็น
ส่วนใหญ่  เขียน
หนังสือมีผิดมาก 

3 

 
 ระดับคุณภาพ    คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              

  คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
 คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช้              
 คะแนน   10              หมายถึง   ควรปรับปรุง            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1 พุทธศักราช 2563  หน้า 38 
 
 
 
 

     หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
รายวิชาพ้ืนฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้   สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา   ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1       เวลา  12 ช่ัวโมง 
 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง   สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
มาตรฐาน  
ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
   ป.1/1  จ าแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
  ป.1/4  สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน 
มาตรฐาน  
ส 5.2เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต 
มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 

ป.1/1   บอกสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
 ป.1/2   สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเพ่ือการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
 ป.1/3   มีส่วนรว่มในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและห้องเรียน 
3. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
                การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน 
ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ และมีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อมท่ีบ้าน ชั้นเรียนให้เป็นระเบียบเพ่ือง่าย
ต่อการหยิบใช้   
4. สาระการเรียนรู้ 
      4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
            4.1.1  สิ่งต่างๆรอบตัวรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 
            4.1.2  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันเช่น กลางวัน กลางคืน ความร้อนของ 
                      อากาศ ฝน เมฆ ลม 

4.1.3  ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่นที่อยู่อาศัย  
          เครื่องแต่งกายและอาหาร 

4.1.4  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว 
4.1.5  การรู้เท่าทันสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 

     4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ถ้ามี ) 
                   - 



 
 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1 พุทธศักราช 2563  หน้า 39 
 
 
 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1  ความสามารถในการคิด(คิดวิเคราะห์) 
          5.2  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.4   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          6.1  มีวินัย 
 6.2  ใฝุเรียนรู ้
 6.3  มุ่งมั่นในการท างาน 
 6.4  มีจิตสาธารณะ 
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
 7.1  การบอกสิ่งต่างๆรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ส่งผลต่อ ความเป็นอยู่
ของมนุษย์ 
 7.2  การตอบค าถามเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันและเปรียบเทียบการ  
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว 

7.3 การมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน 
7.4  การบอกและเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศใน

รอบวัน 
ลักษณะงานสุดท้าย 

       ให้นักเรียนบอกถึงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน  
แล้วเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน 

8. การวัดและประเมินผล 
8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การบอกสิ่งต่างๆ
รอบตัวที่เกิดขึ้นเอง 
ตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้นที่ส่งผล
ต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ 
 

สังเกตการบอก แบบสังเกตการบอก ผ่านระดับ ดี 

การตอบค าถาม
เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศในรอบวันและ
เปรียบเทียบการ 

สังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกตการตอบ
ค าถาม 

ผ่านระดับ ดี 
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เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่อยู่
รอบตัว 
 
การมีส่วนร่วมในการ
จัดระเบียบสิ่งแวดล้อม
ที่บ้านและชั้นเรียน 

สังเกตการมีส่วนร่วม แบบสังเกตการมีส่วน
ร่วม 

ผ่านระดับ ดี 

 
8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การบอกสิ่งแวดล้อม
ต่างๆรอบตัวรวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงของ    
สภาพอากาศในรอบวัน 
 

สังเกตการบอก แบบสังเกตการบอก ผ่านระดับ ดี 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
           9.1ศึกษา/ค้นคว้า/ส ารวจสิ่งต่างๆรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้นที่ส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์(  3  ชั่วโมง ) 
           9.2  จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันและเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว    (  3  ชัว่โมง ) 
 9.3  จัดกิจกรรมให้นักเรียนส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและชั้นเรียน 
(  3  ชั่วโมง ) 

9.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเปรียบเทียบ และจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน    (  3  ชั่วโมง ) 
 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   

10.1   แบบเรียน 
  10.2   ใบงาน 
    10.3   ห้องสมุด 
       10.4   อินเตอร์เน็ต 
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แบบสังเกตการบอกสิ่งแวดล้อมต่าง ๆรอบตัว 
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หมายเหตุ   ต้องผ่านการประเมิน  ๖ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับการตัดสินว่า  “ผ่าน” การประเมิน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  8 
รายวิชาพ้ืนฐาน                     กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้   ทิศ  ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1                    เวลา  7 ชั่วโมง 
 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  ทิศ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
มาตรฐาน  

ส 5.1    เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผน   ที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
 ป.1/2  ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่าง ๆ 
ป.1/3   ใช้แผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน 
3. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
           ทิศ และแผนผัง เป็นหลักส าคัญในการบอกความสัมพันธ์ที่ตั้งของสิ่งต่างๆในห้องเรียนและรอบตัวเรา  
4. สาระการเรียนรู้ 
      4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4.1.1  ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะทิศของสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น ที่อยู่อาศัย บ้าน เพ่ือน   
บ้าน ต้นไม้ ถนน ทุ่งนา ไร่ สวน ที่ราบ ภูเขา แหล่งน้ า 
4.1.2  ทิศหลัก ( เหนือ  ตะวันออก  ใต้  ตะวันตก ) และที่ตั้งของสิ่งต่างๆรอบตัว 
4.1.3  แผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียน 
     4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ถ้ามี ) 
                   - 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1  ความสามารถในการคิด(คิดวิเคราะห์) 
          5.2  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.4   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          6.1  มีวินัย 
 6.2  ใฝุเรียนรู ้
 6.3  มุ่งมั่นในการท างาน 
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
         7.1  การบอกความส าคัญของต าแหน่ง  ระยะทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว 
         7.2  การตอบค าถามเกี่ยวกับทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่างๆ 
         7.3การเขียนแผนผังง่ายๆในการแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรีย 
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ลักษณะงานสุดท้าย 
                แบ่งกลุ่มเขียนแผนผังง่ายๆโดยใช้ทิศหลักแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียน 
8. การวัดและประเมินผล 
8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การบอกความส าคัญ
ของต าแหน่ง  ระยะทิศ
ของสิ่งต่างๆ รอบตัว 

สังเกตการบอก แบบสังเกตการบอก ผ่านระดับ ดี 

การตอบค าถาม
เกี่ยวกับทิศหลักและ
ที่ตั้งของสิ่งต่างๆ 

สังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกตการตอบ
ค าถาม 

ผ่านระดับ ดี 

การเขียนแผนผังง่ายๆ
ในการแสดงต าแหน่ง
ของสิ่งต่างๆใน
ห้องเรียน 

ประเมินการเขียน
แผนผังง่ายๆ 

แบบประเมินการเขียน
แผนผังง่ายๆ 

ผ่านระดับ ดี 

8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

แบ่งกลุ่มเขียนแผนผัง
ง่ายๆโดยใช้ทิศหลัก
แสดงต าแหน่งของสิ่ง
ต่างๆในห้องเรียน 

ประเมินการเขียน
แผนผัง 

แบบประเมินการเขียน
แผนผัง 

ผ่านระดับ ดี 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1  จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความส าคัญของต าแหน่ง  ระยะทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว( 1 ชั่วโมง ) 
       9.2  ศึกษา / ค้นคว้า เกี่ยวกับทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่างๆ   ( 1 ชั่วโมง ) 
       9.3  ให้ความรู้ในการเขียนแผนผังง่ายๆในการแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียน 
( 2 ชั่วโมง ) 
       9.4   แบ่งกลุ่มเขียนแผนผังง่ายๆโดยใช้ทิศหลักแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียน 
( 3ชั่วโมง ) 
 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   

10.1   แบบเรียน 
  10.2   ใบงาน 
     10.3   ห้องสมุด 
       10.4   อินเตอร์เน็ต 
 



 
 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1 พุทธศักราช 2563  หน้า 44 
 
 
 
 

แบบประเมินการเขียนแผนผังง่าย ๆ 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความสมบูรณ์ของ
เนื้อหา 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุก
หัวข้อ และ
ถูกต้องตามทิศที่
ก าหนดทั้งหมด 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุก
หัวข้อ แต่มีการ
ก าหนดทิศไม่
ถูกต้องทั้งหมด 

ไม่ครบทุก
ประเด็น  แต่มี
การก าหนดทิศ
ถูกต้องตามที่
ก าหนด 

ไม่ครบทุก
ประเด็น  และไม่
ถูกต้องตามทิศที่
ก าหนด 

4 

2.การออกแบบ
แผนผัง 

น่าสนใจ  
เชื่อมโยงภาพได้
เหมาะสมเข้าใจ
ง่าย ตกแต่ง
สวยงาม 

น่าสนใจ  แต่การ
เชื่อมโยงภาพยัง
ไม่เหมาะสมท า
ให้เข้าใจยาก 
ตกแต่งสวยงาม 

ไม่น่าสนใจ  การ
เชื่อมโยงภาพยัง
ไม่เหมาะสมท า
ให้เข้าใจยากแต่
ตกแต่งสวยงาม 

ไม่น่าสนใจ  การ
เชื่อมโยงภาพยัง
ไม่เหมาะสมท า
ให้เข้าใจยาก 
และตกแต่งไม่
สวยงาม 

3 

4.  กระบวนการ
ท างานกลุ่ม 

เป็นไปตาม
ขั้นตอนทุกคนให้
ความรว่มมือ
ตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จงาน   

เป็นไปตาม
ขั้นตอนแต่มีคน
ส่วนน้อยไม่ให้
ความรว่มมือ
ตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จงาน 

ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนทุกคนให้
ความรว่มมือ
ตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จงาน   

ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน มีคน
ส่วนมากของกลุ่ม
ที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสรจ็
งาน   

3 

 
 ระดับคุณภาพ      คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              

  คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
 คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช้              
 คะแนน   10   - 0     หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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คณะผู้จัดท า 

 

๑. นางธนพร  อรชร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๒. นายปรีดี  ภมรสูตร         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๓. นายภัทรพล  สุรชิต    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๔. นางสุนีย์  ชวิปรีชา    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๕. นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๖. นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกลิ่น   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๗. นางสาวสุชาดา  พ่ึงพระ   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๘. นางสาวอโนทัย  สองเมือง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๙. นางสาวถิรนันท์  จ าปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

10. นายสุขสันต์  ผมทอง    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

11. นางสาวพัชริยา มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๑2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขข า   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 
 
 
 


