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คำนำ 

  
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3)     

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ นี้ ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ ตั ้งแต่ชื ่อหน่วยการเรียนรู้ 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้   และเวลา
เรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พุทธศักราช 
๒๕๕๑ กำหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา คงเป็นประโยชน์
สำหรับครูผู้สอน ในการนำไปใช้ในการจัดทำ  กำหนดการสอนและแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
ที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนสำเร็จไว้ ณ โอกาสนี้ 

   

     โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
          เมษายน  ๒๕๖3 
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ความสำคัญและธรรมชาติวิชา 

ทำไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และ
การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  นอกจากนี้ 
ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ทำให้เกิด
ความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถนำ
ความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความ
เชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  โดย
ได้กำหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ 

• ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม   แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้ง
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

• หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสำคัญ การเป็น
พลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก 

• เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลั กเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน   

• ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์สำคัญในอดีต  บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก   

• ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน การนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระท่ี 2     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ 

ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี 3   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  
 ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ 
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.3.2    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี 4     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติ ไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย 

 
สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1     เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน

ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล 
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรคว์ิถีการดำเนินชีวิต  มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ   
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

• ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง  ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  ที่อยู่
อาศัย  และเชื่องโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 

• ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการ  และมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาให้เป็น          
ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเป็นพลเมืองดี  มี
ความรับผิดชอบ  การอยู่ร่วมกันและการทำงานกับผู้อ่ืน  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน  และได้ฝึกหัด
ในการตัดสินใจ 

• ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ  
ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต  มีความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับรายรับ-
รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมข้ันต้นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

• ได้รับการพัฒนาแนวคิด พ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพ่ือเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

• ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทาง
กายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความเป็น
ประเทศไทย 

• ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลัก
คำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

• ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น 
จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น 

• ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพ่ือขยายประสบการณ์ไปสู่การทำความเข้าใจ  ในภูมิภาค   ซีกโลก
ตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยพลับ  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  5  ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและ
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และมกีารตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร   การ
ทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

หลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยพลับ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู ้
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
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สาระ / มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
                        ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ตัวช้ีวัด 

ป.๕/๑ วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นมรดกทาง 
         วัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย 
ป.๕/๒ สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจสำคัญหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ   
         ตามท่ีกำหนด 
ป.๕/๓ เห็นคุณค่า และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/ 
         เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด 
ป.๕/๔ อธิบายองค์ประกอบ และความสำคัญของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ   
ป.๕/๕ แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓  
         ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด  
ป.๕/๖ เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ    
         พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 
ป.๕/๗ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  
    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  

ตัวช้ีวัด 
ป.๕/๑ จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตนถูกต้อง 
ป.๕/๒ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนด และอภิปรายประโยชน์ที่     
         ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
ป.๕/๓ มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กำหนด 
สาระท่ี ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา    
                       ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสนัติสุข 
ตัวช้ีวัด 
ป.๕/๑ ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี 
ป.๕/๒ เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
ป.๕/๓ เห็นคณุค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย 
ป.๕/๔ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
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มาตรฐาน  ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา                
                        ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวช้ีวัด 
ป.๕/๑ อธิบายโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ป.๕/๒ ระบุบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 
ป.๕/๓ วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชน จะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้   
                        ทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ   
                         เศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
ตัวช้ีวัด 
ป.๕/๑ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 
ป.๕/๒ ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว     
         โรงเรียนและชุมชน 
ป.๕/๓ อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒  เขา้ใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด 
ป.๕/๑ อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร 
ป.๕/๒ จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม 
สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส ๕.๑   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน          
ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์  และสรุปข้อมูล         
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ป.๕/๑ สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย 
ป.๕/๒ อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สาคัญในภูมิภาคของตน 
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถ ี    
                      การดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ    
                      พัฒนาที่ยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 
ป.๕/๑ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากร    
          ในภูมิภาคของตน 
ป.๕/๒ วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน 
ป.๕/๓ นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการ  
         จัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 

จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๖ ) เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง แผนการ
เรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้ เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ที่ดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผล
ประเมินผลเป็นรายปี   

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชัว่โมง/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 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.๕ พุทธศกัราช 2563 หน้า ๘ 
 

 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น 
และระดับชาติ ทางโรงเรียนได้จัดการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน จำนวน   
๒๐๐ ชั่วโมง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖   โดยไม่นำคะแนนและระดับผลการเรียนในรายวิชาสอนเสริม
ไปคิดรวมเพ่ือตัดสินการเลื่อนชั้นของนักเรียน มีรายวิชาและจำนวนชั่วโมงดังนี้    
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑ - ๖ จำนวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จำนวน  ๒ ชั่วโมง 
๒. วิชา คณิตศาสตร์     จำนวน  ๑ ชั่วโมง 
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จำนวน  ๑ ชั่วโมง 
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จำนวน  ๑ ชั่วโมง 
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี   เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา / 
กิจกรรมเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปี 
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ระดับชั้นประถมศึกษา 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์  ๑๒๐ 
ส๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา  ๘๐ 
ส๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ๑๕๑๐๑  ศิลปะ  ๘๐ 
ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๔๐ 
อ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
▪  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

▪ กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนารี  ๔๐ 
ชมรม / ชุมนุม ๓๐ 

▪  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 
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คำอธิบายรายวิชา 

 
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา 15101  ชื่อวิชาสังคมศึกษา      ชั้นระถมศึกษาปีที่ 5     เวลา 80 ชั่วโมง 
 
 ระบ ุอธิบาย วิเคราะห์ จำแนก สรุปความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย พุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึง
พุทธกิจสำคัญ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด องค์ประกอบ และความสำคัญของพระไตรปิฎก 
หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประโยชน์ที่ชุมชน จะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที ่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ การจัดส่งสินค้า
แก่สหกรณ์  บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร ผลดีและผลเสียของการกู้ยืม ลักษณะทางกายภาพของ
ภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย  ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สาคัญใน
ภูมิภาคของตน  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากร
ในภูมิภาคของตน  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน 
ผลจากการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด เพ่ือการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม 
จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนด และอภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีมรรยาทของ
ความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กำหนด ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก ประยุกต์ใช้
แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อม และเสนอแนวคิดในการ
รักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  เห็น
คุณค่า ของการประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด การสวดมนต์แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด และวัฒนธรรมไทยที่มี
ผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย 

  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการเรียน
ระดับท่ีสูงขึ้น  และในชีวิตประจำวัน  มีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งม่ันในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง    
ซื่อสัตย์สุจริต   รักความเป็นไทย   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ภูมิใจในท้องถิ่น     มีวินัย  และมีจิต
สาธารณะ 
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รหัสตัวช้ีวัด   
ส 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
ส 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4   
ส 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3   
ส 3.2 ป.5/1, ป.5/2 
ส 5.1 ป.5/1, ป.5/2   
ส 5.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3   
รวมทั้งหมด  2๗  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาพ้ืนฐาน กล่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   

รหัสวิชา ส15101   ชื่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5     
เวลา  80  ชั่วโมง 

 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตราฐาน/ 

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
 

น้ำหนัก 
 

1. พระพุทธศาสนากับ 
คนไทยและการ
พัฒนาชาติ 

ส 1.1  
ป.5/1  
ป.5/2 

การศึกษาพุทธประวัติและ
ความสำคัญของศาสนาทำให้
เกิดความสุข สงบ เกิดความรัก 
และความปรองดองถือเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมและเป็น
หลักให้ทุกคนปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาชาติ 

6 ๕ 

2. พัฒนาตนตาม
หลักธรรม นำ
ความสุข 

ส 1.1  
ป.5/5  
ป.5/6  
ป.5/7 

การเห็นคุณค่าของการสวด
มนต์ สมาธิ พัฒนาจิต การ
เคารพพระรัตนตรัยและ
หลักธรรมของศาสนา โดย
นำมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง
และสิ่งแวดล้อมช่วยให้เกิด
ความสงบสุข ในการดำเนิน
ชีวิต 

8 ๘ 

3. แนวทางการ
ดำรงชีวิต ข้อคิด
จากพุธสาวก 

ส 1.๑  
ป.5/๓  
ป.5/๔ 
 

การเห็นคุณค่าและการดำเนิน
ชีวิตตาแบบอย่าง 
พุทธสาวกศาสนิกชนตัวอย่าง
หรือคำภีร์ของศาสนาทำให้
ชีวิตเป็นสุข 
 

4 ๓ 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตราฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ เวลา 
 

น้ำหนัก 
 

4. ศาสนพิธีกับ
พุทธศาสนิกชนที่ดี 

ส 1.2  
ป.5/1  
ป.5/2 
ป.5/3  

ศาสนิกชนที่ดีต้องรู้จักการจัด
พิธีกรรมในทางพุธศาสนาปฏิบัติ
ได้ถูกต้องเพ่ือเกิดศรัทธาแก่
ศาสนาที่ตนนับถือและศิริมงคล
ต่อชีวิตการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนา
ตนเองทำให้จิตใจสงบเกิดสมาธิ 
เกิดสติปัญญาเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และทำให้เกิดความสุขในการ
ดำเนินชีวิต 

๗ ๖ 

5. ปฏิบัติตนเป็นคนดีคือ
หน้าที่ของคนไทย 

ส 2.1  
ป.5/1  
ป.5/2  
 

การอยู่ร่วมกันในสังคมควรมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ปฏิบัติตามบทบาทสถานภาพ 
สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของ
ตนเองเพ่ือให้เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม การไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่นรวามถึงสิทธิเด็กถือเป็นการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

6 ๕ 

6. วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส 2.1  
ป.5/3  
ป.5/4 

วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมี
ผลต่อการดำเนินชีวิตจึงควร
ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่เพื่อ
การปฎิบัติ 

๘ ๘ 

๗. การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ส 2.2  
ป.5/1  
ป.5/2 
ป.5/3 
 

การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการ
กระจายอำนาจการปกครอง
ส่วนกลางสู่ท้องถิ่น การเรียนรู้
เกี่ยวกับการปกครองของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

๗ ๗ 

๘. ปัจจัยการผลิต
สินคา้และบริการ 

 

ส 3.1  
ป.5/1  

 
 

การผลิตสินค้าและบริการโดย
อาศัยปัจจัยการผลิตต่างๆ ทำให้
เกิดสินค้าและบริการ ซึ่งปัจจัย
การผลิตและต้องใช้จ่ายคือต้นทุน
การผลิตที่มีผลต่อราคาสินค้าและ
บริการครั้งต่อไป 

๗ ๖ 
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      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.๕ พุทธศกัราช 2563 หน้า ๑๕ 
 

 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตราฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ เวลา 
 

น้ำหนัก 
 

๙. เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สหกรณ์ 

ส 3.1  
ป.5/2   
ป.5/3 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางเลือกท่ี
นำมาใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจเพ่ือให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่สมดุลยั่งยืน 
เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและตนเอง 
โดยพัฒนาบนหลักทางสายกลาง ความ
พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน
บนเงื่นไขความรู้คุ่คุณธรรม การรวมตัว
เป็นกลุ่มสหกรณ์เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจตัวเอง 

๘ ๗ 

10. ธนาคารกับการ
กู้ยืมเงิน 

ส 3.2  
ป.5/1  
ป.5/2 

ธนาคารเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตัวกลาง
ให้บริการเรื่องเงินฝากและเงินกู้ การ
รวบรวมเงินออมจากผู้ออมไปยังผู้ลงทุน
โดยการกู้เงินไปดำเนินธุรกิจหรือให้สินเชื่อ
แก่ประชาชน 

5 ๔ 

11. เรียนรู้ลักษณะ
ทางกายภาพของ
ภูมิภาคของตน 

ส 5.1  
ป.5/1  
ป.5/2   
 

ภูมิภาคของเรามีขนาดพ้ืนที่ใหญ่ เราไม่
สามารถศึกษาด้วยการไปดูพ้ืนที่จริงได้
ทั้งหมด การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ที่เป็นแผนที่และรูปถ่ายเข้ามาช่วย จะ
ทำให้เรารู้ลักษณะทางกายภาพใน
ภูมิภาคของเราได้ง่ายและเกิดความ
เข้าใจมากข้ึน 

๔ ๓ 

12. สิ่งแวดล้อมกับ
ลักษณะการ
ดำเนินชีวิตใน
ภูมิภาคของตน 

ส 5.2  
ป.5/1  
ป.5/2   
ป.5/3 

สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการดำเนิน
ชีวิตของเรา โดยสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพมีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและ
การย้ายถิ่นของประชากร ส่วน
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีอิทธิพล
สำคัญที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตของ
ผู้คน เมื่อสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อ
การดำเนินชีวิตของเรา เราจึงต้อง
ช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ในสภาพดี
ตลอดไป 

๘ ๘ 

รวมระหว่าปี 78 ๗0 
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กลางปี /ปลายปี 2 30 

รวมตลอดปี 80 100 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วย พระพุทธศาสนากับคนไทยและการพัฒนาชาติ  ชั้นประถมศึกษาปีที่   5    

เวลา    6   ชั่วโมง 
................................................. 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้  พระพุทธศาสนากับคนไทยและการพัฒนาชาติ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐส.1.1  รู้และเข้าใจประวัติความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือและศาสนาอ่ืนมีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวช้ีวัด 
 ป.5/1 วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นมรดก  
                        ทางวัฒนธรรม  และหลักในการพัฒนาชาติ 
 ป.5/2 สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์  จนถึงพุทธกิจที่สำคัญหรือประวัติศาสดาที่ 
           ตนนับถือตามที่กำหนด 
3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การศึกษาพุทธประวัติและความสำคัญของศาสนาทำให้เกิดความสุข สงบ เกิดความรัก และความ
ปรองดองถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นหลักให้ทุกคนปฏิบัติเพื่อการพัฒนาชาติ 
4. สาระการเรียนรู้ 
 4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1 มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากพระพุทธศาสนา 
- มรดกทางด้านรูปธรรม เช่น  ศาสนสถาน  โบราณวัตถุ  สถาปัตยกรรม 
- มรดกทางด้านจิตใจ เช่น หลักธรรมคำสั่งสอน ความเชื่อ และคุณธรรมต่าง ๆ  

 4.1.2 การนำพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชาติไทย 
-พัฒนาด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวนา ๔    (กาย  ศีล   จิต  ปัญญา) 

ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) และอริยสัจสี่  
-พัฒนาจิตใจ  เช่น หลักโอวาท ๓ (ละความชั่ว   ทำดี   ทำจิตใจให้บริสุทธิ์) และการ

บริหารจิตและเจริญปัญญา 
  4.1.3 สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 

4.1.4 โปรดพระพุทธบิดา  (เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์) 
4.1.5  พุทธกิจสำคัญ ได้แก่ โลกัตถจริยา  ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา   

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด (คิดอย่างเป็นระบบ) 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 มีวินัย 
 6.2 ใฝ่เรียนรู ้
 6.3 มีจิตสาธารณะ 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 เล่าเรื่องพุทธประวัติ  และความสคัญของพุธศาสนา 
 7.2 แผนภูมิการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมนำทาง 
 7.3 แผนที่ความคิดเรื่องพระรัตนตรัย 
 7.4 แผนที่ความคิดเรื่องหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 7.5 หนังสือเล่มเล็กพุทธศาสนสุภาษิต 
 7.6 แผนผังความคิดเรื่องพระพุทธศาสนากับคนไทยและพัฒนา 
8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.เล่าเรื่องพุทธประวัติ  
และความสคัญของพุธ
ศาสนา 
2. แผนภูมิการดำเนิน
ชีวิตโดยใช้หลักธรรม
นำทาง 
3. แผนที่ความคิดเรื่อง
พระรัตนตรัย 
4. แผนที่ความคิดเรื่อง
หลักธรรมใพระพุทธ
ศาสนา 
5 .หนังสือเล่มเล็กพุทธ
ศาสนสุภาษิต 
 

ประเมินเนื้อหา 
 
 
ประเมินแผนภูมิ
รายละเอียด 
 
ประเมินรายละเอียด 
 
ประเมินรายละเอียด 
 
 
ประเมินรายละเอียด 
 

แบบสังเกต 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 

ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้
ขึ้นไป 

 
ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้

ขึ้นไป 
 
ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้

ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้

ขึ้นไป 
 
ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้

ขึน้ไป 
 

 
 8.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. แผนผังความคิด
เรื่องพระพุทธศาสนา
กับคนไทยและพัฒนา 

ประเมินรายละเอียด
ของเนื้อหา  

แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้
ขึ้นไป 

 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1  ใช้กระบวนการศึกษา ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเรื่อง พุทธประวัติและความสำคัญของ 
                  พระพทุธศาสนา (๒ ชั่วโมง) 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.๕ พุทธศกัราช 2563 หน้า ๑๘ 
 

 

 9.2  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือสนทนา อภิปราย หาข้อสรุปการปฏิบัติตนตาม  
                  หลักธรรม (2 ชั่วโมง) 
          9.3  ใช้กระบวนการอธิบายนำเสนอรูปแบบการปฏิบัติในการสวดมนต์ สมาธิ แผ่เมตตา 
        (๑ ชั่วโมง) 
 9.4  ร่วมกันสรุปผล และจัดทำแผนผังความคิดหรือชิ้นงาน  (๑ ชั่วโมง) 
 
 
10. สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 ใบความรู้ 
 10.2 ใบงาน 
 10.3 หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 10.4 สารานุกรม 
 10.5 รูปภาพ 
 10.6 อินเตอร์เน็ต 
 10.7 หนังสือเรียน 
 10.8 ห้องสมุด 
  
 
 

การประเมินผล 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนัก 

4 3 2 1 จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 
บอกอธิบาย 
พุทธประวัติ
ความสำคัญของ 
พุทธศาสนา หลัก 
พุทธธรรม การพัฒนา
จิตครบ สมบูรณ์
ถูกต้อง 

บอกพุทธประวัติ 
ความสำคัญของ 
พุทธศาสนา และ 
พัฒนาจิตได้ครบ 
แต่ไม่ชัดเจน 
 

บอกพุทธประวัติ 
และความสำคัญ 
ทางศาสนาได้
บางส่วน 

ขาดการสรุป
ใจควาสำคัญ 

4 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

ศึกษารวบรวมข้อมูล
เป็นระบบ 
วิเคราะห์สรุป 
ใจความสำคัญ 
ได้ดี 

รวบรวมข้อมูลได้ 
สรุปใจความ
สำคัญได้บางส่วน 

รวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ 
ข้อมูลได้ไม่ครบ 

ไมมี่การ
วิเคราะห์ 
ขาดความ
ชัดเจน 
 

3 
 
 

คุณนิสัย 
ในการทำงาน 

ประณีต สะอาด 
รอบคอบ มีความ 
รับผิดชอบส่งงาน 

 ผลงานไม่
ประณีต สะอาด 
แต่ส่งงานได้ตาม

ส่งงานให้ล่าช้า
กว่ากำหนด 

ทำงานได้ไม่
สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

2 
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ตามกำหนด กำหนด 
 
                               ระดับคะแนน  31- 40  หมายถึง ดีมาก 
    21- 30  หมายถึง ดี 
    11- 30  หมายถึง พอใช้ 
    1- 10    หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
 

 
แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้................................................................................................ .... 
ชั้น............................เวลา............................ชั่วโมง.............................. 

 คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
     ระดับปฏิบัติ  4  หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด   3  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
               2  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง  1  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

 
รายการประเมิน 

 

 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
    การเรียนรู้ / ตัวชีว้ัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
    ความรู้  ทักษะ / กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
    ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ทีจ่ัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
                                 รวม /สรุปผล ..............................     
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                      หรือ  เฉลี่ย /สรุปผล.............................     
  

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ ์ ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.75  ปรับปรุง                    1.76 – 2.50  พอใช้    
                     2.51 – 3.25  ดี                             3.26 – 4.00  ดีมาก  หรือ 
         คะแนน   12 – 20       ปรับปรุง                     21 – 30        พอใช้    
                    31 – 39        ดี                              40 – 48        ดีมาก 

 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วย พัฒนาตนตามหลักธรรมนำความสุข  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   เวลา   8   ชั่วโมง 

...................................................... 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้  พัฒนาตนตามหลักธรรมนำความสุข  
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐส.1.1  รู้และเข้าใจประวัติความสำคัญ  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือและศาสนาอ่ืนมีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวช้ีวัด 
 ป.5/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  และปฏิบัติตนตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 
 ป.5/6 เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
 ป.5/7 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม 
3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การเห็นคุณค่าของการสวดมนต์ สมาธิ พัฒนาจิต การเคารพพระรัตนตรัยและหลักธรรมของ
ศาสนา โดยนำมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อมช่วยให้เกิดความสงบสุข ในการดำเนินชีวิต 
4. สาระการเรียนรู้ 
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4.1 พระรัตนตรัย: ศรัทธา 4 
        - พระธรรม: พุทธจริยา 3 
                     - พระธรรม: อริยสัจ 4 
         -  พระสงฆ:์ หลักธรรม 
   4.2 ไตรสิกขา 
          - ศีล สมาธิ ปัญญา 
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   4.3 โอวาท 3 
          - ไม่ทำชั่ว: เบญจศีล 
                                       : อบายมุข 4 

- ทำความดี: เบญจธรรม 
                                       : บุญกิริยาวัตถุ 3 
                                       : อคติ 4 
                                     : อิทธิบาท 4 
                                     : กตัญญูต่อพระศาสนา  
           : มงคล  38  เช่น ใผ่รูใ้ผ่เรียน  การงานไม่อากูล  อดทน 
  - ทำจิตให้บริสุทธิ์ 
                           - พุทธศาสนสุภาษิต วิริเอน ทุกขมเจติ, ปัญญา โสกสมิ ปชโชโต  
 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด (คิดอย่างมีวิจารณญาณ) 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์        6.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 6.3 มีวินัย                            6.4 ใฝ่เรียนรู ้
 6.5 อยู่อย่างพอเพียง               6.6 รักความเป็นไทย 
 6.7 มีจิตสาธารณะ 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 แบ่งกลุ่ม ร่วมกันสืบค้นข้อมูล หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ บันทึกข้อมูล 
                แล้วนำเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 7.2 สร้างแผนภูมิความรู้ตามหลักธรรม ที่ได้ศึกษามาแล้วคนละ 1 อย่าง 
 7.3 แต่ละคนนำเสนอหลักธรรมที่ชื่นชอบคนละ 1 อย่าง หน้าชั้นเรียนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล 
                ของตนเอง 
 7.4 การปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระ การบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยการนั่งสมาธิ 
 7.5 แบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 คน วางแผนปฏิบัติธรรมที่ได้นำเสนอหน้าชั้นไปแล้วร่วมกันสรุปวิธี 
                ปฏิบัติและประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 การประเมิณระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 
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1.แบ่งกลุ่ม ร่วมกันสืบค้น
ข้อมูล หลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือ บันทึกข้อมูล แล้ว
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 
2. สร้างแผนภูมิความรู้ตาม
หลักธรรม ที่ได้ศึกษามาแล้ว
คนละ 1 อย่าง 
3. แต่ละคนนำเสนอ
หลักธรรมที่ชื่นชอบคนละ 1 
อย่าง หน้าชั้นเรียนพร้อมทั้ง
แสดงเหตุผล ของตนเอง 
4. การปฏิบัติการสวดมนต์
ไหว้พระ การบริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยการนั่งสมาธิ 

ประเมินการปฏิบัติงาน 
และผลงาน 
 
 
ประเมินผลงาน 
 
 
ประเมินการปฏิบัติงาน 
และผลงานต่างๆ 
 
 
ประเมินการปฏิบัติงาน 
และผลงานต่างๆ 
 
 

แบบสังเกต 
 
 

 
แบบประเมิน 

 
 

แบบประเมิน 
 
 

 
แบบประเมิน 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 

 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
 
 

 
 
 8.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5.แบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 
คน วางแผนปฏิบัติ
ธรรมที่ได้นำเสนอหน้า
ชั้นไปแล้ร่วมกันสรุป
วิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การปฏิบัติตาม
หลักธรรม 

ประเมินการปฏิบัติงาน 
และผลงาน 
  

แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1  ใช้กระบวนการสร้างความรู้/ศึกษาคนคว้า/สืบค้น/อภิปราย/การนำเสนอ 
                  เรื่อง หลักธรรม ชองศาสนาที่ตนนับถือ  (2 ชั่วโมง) 
 9.2  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างแผนภูมิความรู้ตามหลักธรรมและการนำเสนอหน้า 
                 ชั้นเรียน 2 ชั่วโมง  (2 ชั่วโมง) 
          9.3  ใช้การเรียนรู้ และการปฏิบัติเรื่องการสวดมนต์ภาวนา แผ่เมตตา บริหารจิต เจริญปัญญา 
                 และสมาธิ  (2 ชั่วโมง) 

9.4 ร่วมกันใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์การปฎิบัติและประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมแล้ว 
นำเสนอหน้าชั้น  (2 ชั่วโมง) 

 
10. สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 
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 10.1 ใบความรู้ 
 10.2 ใบงาน 
 10.3 หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 10.4 สารานุกรม 
 10.5 รูปภาพ 
 10.6 อินเตอร์เน็ต 
 10.7 หนังสือเรียน 
 10.8 ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การประเมินผล 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนัก 

4 3 2 1 จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 
นำเสนอเนื้อหาชัดเจน 
สรุปวิธีปฏิบัต ิ
ได้ถูกต้องอธิบาย
คุณค่าและประโยชน์ 
ได้หลายประเด็น 
มีความถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นำเสนอเนื้อหาได้
ดี การปฏิบัติ 
สรุปได้ใจความ 
แต่ยังไม่ละเอียด 
อธิบายประโยชน์ 
ได้พอสมควร 
 

นำเสนอเนื้อหา
พอใช้ การปฏิบัติ
ได้ตามขั้นตอน 
อธิบายประโยชน์ 
ไม่คลอบคุม 

นำเสนอ
เนื้อหาไม่ครบ
อธิบายประโย
ชนและวิธี
ปฏิบัติไม่ได้ 
หรือได้น้อย
มาก 

๕ 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมีการ 
วางแผน มีข้ันตอนมี 
การจำแนกข้อมูล 
สามรถวิเคราะห์และ 
แสดงรายละเอียดได้ 

มีการวางแผน แต่ 
ปฏิบัติได้ไม่ครบ 
ข้อมูลยังไม่
สมบูรณ์ ไม่มีการ
จำแนก 

ไม่มีขั้นตอนการ
ทำงานข้อมูลน้อย 
จำแนกไม่ชัดเจน 

ไม่สามารถ
นำเสนอหรือ
นำเสนอด
เพียงหัวข้อไม่
มีรายละเอียด 
 
 

3 
 
 

คุณนิสัย 
ในการทำงาน 

ประณีต สะอาด 
รอบคอบ มีความ 

ทำงานได้เสร็จสิ้น 
แต่ความร่วมมือ

มีความตั้งใจแต่ 
ทำงานได้ไม่

ขาดความ
ร่วมมือ ไม่

2 
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รับผิดชอบส่งงาน 
ตามกำหนด 

มนการ 
ทำงานยังน้อย ไม่ 
ค่อยให้ความร่วม 
มือต่อกัน 

สมบูรณ์ ขาด
ความร่วมือ 

ตั้งใจ ผลงาน
ไม่สำเร็จ 

 
                               ระดับคะแนน  31- 40    หมายถึง ดีมาก 
           21- 30    หมายถึง ดี 
           11- 30    หมายถึง พอใช้ 
             1- 10    หมายถึง ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้.................................................................................................... 

ชั้น............................เวลา............................ชั่วโมง.............................. 
 คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
     ระดับปฏิบัติ  4  หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด   3  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                 2  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง  1  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

 
รายการประเมิน 

 

 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
    การเรียนรู้ / ตัวชีว้ัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
    ความรู้  ทักษะ / กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
    ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
                                 รวม /สรุปผล ..............................     
                      หรือ  เฉลี่ย /สรุปผล.............................     

  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ์  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.75  ปรับปรุง                     1.76 – 2.50  พอใช้    
                     2.51 – 3.25  ดี                              3.26 – 4.00  ดีมาก  หรือ 
          คะแนน  12 – 20       ปรับปรุง                      21 – 30        พอใช้    
                    31 – 39        ดี                               40 – 48        ดีมาก 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วย แนวทางการดำเนินชีวิตข้อคิดจากพุทธสาวก  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   5   เวลา    4   ชั่วโมง 

............................................................. 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้  แนวทางการดำเนินชีวิต ข้อคิดจากพุทธสาวก 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มฐส.1.1  รู้และเข้าใจประวัติความสำคัญ  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือและศาสนาอ่ืนมีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวช้ีวัด 
 ป.5/3 เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
                   ชาดก  เล่าเรือ่ง  และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 
 ป.5/4 อธิบายองค์ประกอบและความสำคัญของพระไตรปิฏกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับ 
          ถือ 
3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
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 การเห็นคุณค่าและการดำเนินชีวิตตาแบบอย่างพุทธสาวกศาสนิกชนตัวอย่างหรือคำภีร์ของศาสนา
ทำให้ชีวิตเป็นสุข 
4. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4.1 พุทธะสาวก พุทธสาวิกา พระโสณโถฬิวิสะ 
4.2 ชาดก 
 - จูฬเสฏฐิชาดก 
 - วัณณาโรหชาดก 
4.3 ศาสนิกชนตัวอย่าง 
 - สมเด็จพระสังฆราช 
 - อาจารย์เสถียร โพธิอนันต์ 
4.4 องค์ประกอบของพระตรัยปิฎก 
 - พระสุอาตันตปิฎฏ 
 - พระวินัยปิฎก 
 - พระอภิธรรมปิฎก 
4.5 ความสำคัญของพระตรัยปิฎก 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด (คิออย่างมีวิจารณญาณ) 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  6.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 6.3 มีวินัย              6.4 ใฝ่เรียนรู ้
 6.5 อยู่อย่างพอเพียง   6.6 มุ่งม่ันการทำงาน 
 6.7 รักความเป็นไทย   6.8 มีจิตสาธารณะ 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 แบ่งกลุ่ม ศึกษาค้นคว้า และนำเสนอเรื่องชาดกและด้วยศาสนิกชนตัวอย่าง 
 7.2 ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเรื่องคุณธรรม หรือข้อคิดที่ได้รับจากบุคคลตัวอย่าง 
 7.3 เขียนแผนที่ความคิดแสดงองค์ประกอบของพระไตรปิฏก 
 7.4 จัดทำหนังสือเล่มเล็กสรุปคติธรรมหรือข้อคิดจากบุคคลในเรื่องที่เกียวข้องกับพระ 
     ไตรปิฏก 
8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 การประเมิณระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครือ่งมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. แบ่งกลุ่ม ศึกษา
ค้นคว้า และนำเสนอ
เรื่องชาดกและด้วยศา
สนิกชนตัวอย่าง 

ประเมินเสนอเนื้อเรื่อง 
 
 
 

ประเมินเสนอเนื้อเรื่อง 
การอภิปราย 

 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
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2. ร่วมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
เรื่องคุณธรรม หรือ
ข้อคิดที่ได้รับจาก
บุคคลตัวอย่าง 
3. เขียนแผนที่
ความคิดแสดง
องค์ประกอบของพระ
ไตรปิฏก 

การอภิปราย 
 
 
 
 
การแสดงรายละเอียด 
ของแผนที่ความคิด 
 
 

ประเมินเสนอเนื้อเรื่อง 
การอภิปราย 

 
 
 

ประเมินเสนอเนื้อเรื่อง 
การอภิปราย 

 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 8.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดทำหนังสือเล่มเล็ก
สรุปคติธรรมหรือ
ข้อคิดจากบุคคลใน
เรื่องท่ีเกียวข้องกับ
พระไตรปิฏก 

การประเมิ 
รายละเอียดเนื้อหาของ 
หนังสือเล่มเล็ก 
  

แบบประเมินหนังสือ 
เนื้อหา  รายละเอียด 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1  ใช้กระบวนการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลพุทธสาวก ชาดก และบุคคลตัวอย่าง 
         พร้องทั้งการนำเสนอหน้าชั้นเรียน (1 ชั่วโมง) 
 9.2  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ศึกษาการปกิบัติธรรมตามหลักธรรม ข้อคิดที่ได้รับจาก 
                     ตัวอย่าง (1 ชั่วโมง) 

9.3 ใช้กระบวนการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเรื่อง พระไตรปิฏก (1 ชั่วโมง) 
9.4 ใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ถึงข้อคิด หรือคติธรรมที่ได้รับจากบุคคลตัวอย่างที่ 

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคำสอนของพระไตรปิฏก (1 ชั่วโมง) 
 
 
10. สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 ใบความรู้ 
 10.2 ใบงาน 
 10.3 หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 10.4 สารานุกรม 
 10.5 รูปภาพ 
 10.6 อินเตอร์เน็ต 
 10.7 หนังสือเรียน 
 10.8 ห้องสมุด 

 
 

การประเมินผล 
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ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนัก 

4 3 2 1 จุดเด่น 
ความรู ้

ความเข้าใจ 
ผลงานดีมากเนื้อหา
ครบถ้วน 
จำแนกประเภท 
ถูกต้องรายละเอียด 
ชัดเจน 

เนื้อหาครบ มีการ 
แยกประเภทแต่ 
ไม่ชัดเจน มีราย 
ละเอียด 
 

เนื้อหาไม่ครบ 
ไม่แยกประเภท 
ให้ชัดเจน 

ผลงานไม่
สมบูรณ์ ขาด
ช่วง 
ทุกขั้นตอน 

4 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

มีการรวบรวมข้อมูล 
จำแนก 
ประเภท วิเคราะห์
แสดง 
รายละเอียด 

ข้อมูลน้อย 
ไม่ชัดเจน  
ไม่วิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลน้อยแยก 
ประเภทไมช่ัดเจน 

ไม่สามารถ 
จัดทำแผนผัง 
ตามข้ันตอน
ได้ 

3 
 
 

คุณนิสัย 
ในการทำงาน 

รับผิดชอบ 
ขยันมุ่งม่ัน ประณีต 
สะอาด 

งานล่าช้า 
แต่ประณีต 
สะอาด 

ส่งงานไม่ทัน 
ตามกำหนดแต่ 
มีความตั้งใจ 

ไม่รับผิดชอบ 
ผลงานไม่
สำเร็จ 

3 

 
                       ระดับคะแนน   31- 40  หมายถึง ดีมาก 
    21- 30  หมายถึง ดี 
    11- 30  หมายถึง พอใช้ 
    1- 10    หมายถึง ควรปรับปรุง 
 
 

 
 
 

 
แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้.................................................................................................... 
ชั้น............................เวลา............................ชั่วโมง.............................. 

 คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
     ระดับปฏิบัติ  4  หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด   3  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                 2  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง  1  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

 
รายการประเมิน 

 

 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
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2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
    การเรียนรู้ / ตัวชีว้ัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
    ความรู้  ทักษะ / กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
    ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
                                 รวม /สรุปผล ..............................     
                      หรือ  เฉลี่ย /สรุปผล.............................     

  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ์  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.75  ปรับปรุง                     1.76 – 2.50  พอใช้    
                     2.51 – 3.25  ดี                              3.26 – 4.00  ดีมาก  หรือ 
          คะแนน  12 – 20       ปรับปรุง                      21 – 30        พอใช้    
                     31 – 39       ดี                               40 – 48        ดีมาก 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชื่อหน่วย ศาสนพิธีกับพุทธศาสนิกชนิกชนที่ดี  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   5   เวลา    ๗   ชั่วโมง 
................................... 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ศาสนพิธีกับพุทธศาสนิกชนที่ดี  
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.๕ พุทธศกัราช 2563 หน้า ๓๐ 
 

 

 มฐส.1.2  เข้าใจตระหนัก  และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

ตัวช้ีวัด 
 ป.5/1 จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ อย่างเรียบง่ายและมีประโยชน์และปฏิบัติตนถูกต้อง 
 ป.5/2 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาตามท่ีกำหนด  และอภิปราย 
                       ประโยชนท์ี่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ป.5/3 มีมารยาทความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด 
3. สาระสำคัญ 
 ศาสนิกชนที่ดีต้องรู้จักการจัดพิธีกรรมในทางพุธศาสนาปฏิบัติได้ถูกต้องเพื่อเกิดศรัทธาแก่ศาสนาที่
ตนนับถือและศิริมงคลต่อชีวิตการบริหารจิตและเจริญปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาตนเองทำให้จิตใจ
สงบเกิดสมาธิ เกิดสติปัญญาเรียนรู้สิ่งต่างๆ และทำให้เกิดความสุขในการดำเนินชีวิต 
4. สาระการเรียนรู้ 

สารระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4.1 การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย ประหยัด มีประโยชน์ และถูกต้องต่าหลักศาสนา 
 4.2 การมสี่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธี พิธีกรรมทางศาสนา 
 4.3 พิธีถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน 
 4.4 ระเบียบพิธีการในการทำบุญงานมงคล 
 4.5 ประโยชน์ของการเข้าร่วมพิธี พีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมวันสำคัญของศาสนา 
 4.6 มารยาทของศาสนิกชน 
  - การกราบพระรัตนตรัย 
  - การไหว้บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้ที่เคารพนับถือ 
  - การกราบศพ 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร  2. ความสามารถในการคิด (คิดอย่างสร้างสรรค์) 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  6.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 6.3 มีวินัย   6.4 ใฝ่เรียนรู ้
 6.5 อยู่อย่างพอเพียง  6.6 มุ่งม่ันการทำงาน 
 6.7 รักความเป็นไทย  6.8 มีจิตสาธารณะ 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

7.1 ศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอวิธีจัดพิธีกรรมตามหลักศาสนา 
7.2 ศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอระเบียบพิธีการทำบุญ สังฆทาน หรือกิจกรรมทางศาสนา 
7.3 นำเสนอ หรือ ปฎิบัติ การกราบพระรัตนตรัย บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้ที่เคารพนับถือ 
7.4 การแสดงการสาธิต ถึงละครการจัดพิธีกรรมต่างๆ 

8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 การประเมิณระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
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1. ศึกษา วิเคราะห์ 
นำเสนอวิธีจัดพิธีกรรม
ตามหลักศาสนา 
2. ศึกษา วิเคราะห์ 
นำเสนอระเบียบพิธี
การทำบุญ สังฆทาน 
หรือกิจกรรมทาง
ศาสนา 
3. นำเสนอ หรือ 
ปฎิบัติ การกราบพระ
รัตนตรัย บิดา มารดา 
ครู อาจารย์ ผู้ที่เคารพ
นับถือ 

ประเมินการศึกษาและ 
นำเสนอรายละเอียด 
 
 
ประเมินการศึกษาและ 
นำเสนอรายละเอียด 
 
 
 
ประเมินการศึกษาและ 
นำเสนอรายละเอียด 
 

แบบประเมิน 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 

 
แบบประเมิน 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 

 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 

8.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. การแสดงการสาธิต 
ถึงละครการจัด
พิธีกรรมต่างๆ 

ประเมินการศึกษาและ 
นำเสนอรายละเอียด 
  

แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1  ใช้กระบวนการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดพิธีกรรมและปฏิบัติ 
        ตามพิธีกรรมทางศาสนา (1 ชั่วโมง) 
 9.2  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และจัดระบบข้อมูล และนำเสนอระเบียบบพิธีการ 
                 กราบบุคคลและศพ และมารยาทต่างๆ (๒ ชั่วโมง) 

9.3   อภิปรายและนำเสนอ (2 ชั่วโมง) 
9.4   ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ปฏิบัติมาสาธิต การจัดพิธีกรรมในรูปแบบจำลองถึงละคร  

  (2 ชั่วโมง) 
10. สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 ใบความรู้ 
 10.2 ใบงาน 
 10.3 หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 10.4 สารานุกรม 
 10.5 รูปภาพ, ห้ องสมุด 
 10.6 อินเตอร์เน็ต 
 10.7 หนังสือเรียน 

 
 

การประเมินผล 
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ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ำหนัก 

4 3 2 1 จุดเดน่ 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 
นำเสนอเนื้อหาชัดเจน 
สรุปวิธีปฏิบัต ิ
ได้ถูกต้องอธิบาย
คุณค่าและประโยชน์ 
ได้หลายประเด็น 
มีความถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

บอกพุทธประวัติ 
ความสำคัญของ 
พุทธศาสนา และ 
พัฒนาจิตได้ครบ 
แต่ไม่ชัดเจน 
 

บอกพุทธประวัติ 
และความสำคัญ 
ทางศาสนาได้
บางส่วน 

ขาดการสรุป
ใจควาสำคัญ 

4 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

ศึกษารวบรวมข้อมูล
เป็นระบบ 
วิเคราะห์สรุป 
ใจความสำคัญ 
ได้ดี 

รวบรวมข้อมูลได้ 
สรุปใจความ
สำคัญได้บางส่วน 

รวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ 
ข้อมูลได้ไม่ครบ 

ไม่มีการ
วิเคราะห์ 
ขาดความ
ชัดเจน 
 

3 
 
 

คุณนิสัย 
ในการทำงาน 

ประณีต สะอาด 
รอบคอบ มีความ 
รับผิดชอบส่งงาน 
ตามกำหนด 

ทำงานได้เสร็จสิ้น 
แต่ความร่วมมือ
มนการ 
ทำงานยังน้อย ไม่ 
ค่อยให้ความร่วม 
มือต่อกัน 

มีความตั้งใจแต่ 
ทำงานได้ไม่
สมบูรณ์ ขาด
ความร่วมือ 

ขาดความ
ร่วมมือ ไม่
ตั้งใจ ผลงาน
ไม่สำเร็จ 

3 

 
                               ระดับคะแนน  31- 40  หมายถึง ดีมาก 
    21- 30  หมายถึง ดี 
    11- 30  หมายถึง พอใช้ 
    1- 10    หมายถึง ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้........................................................................................ ............ 
ชั้น............................เวลา............................ชั่วโมง............................ .. 

 คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
     ระดับปฏิบัติ  4  หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด   3  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                 2  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง  1  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

 
รายการประเมิน 

 

 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
    การเรียนรู้ / ตัวชีว้ัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
    ความรู้  ทักษะ / กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
    ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
                                 รวม /สรุปผล ..............................     
                      หรือ  เฉลี่ย /สรุปผล.............................     
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชื่อหน่วย ปฏิบัติตนเป็นคนดีคือหน้าที่ของคนไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่   5   เวลา    6   ชั่วโมง 
............................................ 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ปฏิบัติตนเป็นคนดีคือหน้าที่ของคนไทย  
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มฐส.2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงาม  และธำรงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย  และสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด 

 ป.5/1 ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพและหน้าที่ในฐานะ  
                   พลเมืองดี 
 ป.5/2 เสนอวิธีการ  ปกป้อง  คุ้มครองตนเอง  หรือผู้อื่น  จากการละเมิดสิทธิเด็ก 
3. สาระสำคัญ 
 การอยู่ร่วมกันในสังคมควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตามบทบาทสถานภาพ สิทธิ 
เสรีภาพ และหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นรวามถึงสิทธิเด็ก
ถือเป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
4. สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4.1 สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของพลเมืองดี เช่น เคารพ เทิดทูนสถาบันชาติ 
                    หน้าที่ของพลเมืองดี เช่น เคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์ 
                    ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ปฏิบตัิตนตามกฎหมาย 
 4.2 คุณลักษณะของพลเมืองดีเช่น มุมานะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีค่านิยมประชาธิปไตย 
       มีคุณธรรม 
 4.3 เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย  
 4.4 แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเอง หรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
 4.5 การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด (คิดอย่างเป็นระบบ) 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  6.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 6.3 มีวินัย             6.4 ความเป็นไทย 
 6.5 จิตสาธารณะ 
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7. ชิน้งาน/ภาระงาน 
 7.1 แบ่งกลุ่มวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
       และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
 7.2 สืบค้นข้อมูล และนำเสนอหน้าชั้นเกี่ยวกับละเมิดสิทธิเด็กจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 7.3 แสดงบทบาทสมมุติเหตุการณ์ การช่วยเหลือเด็กจากการละเมดิสิทธิ์ 
 7.4 แผนที่ความคิดเรื่องการเป็นคนดีเป็นหน้าที่ของคนไทย 
8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 การประเมิณระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์
บทบาท หน้าที่ของการ
เป็นพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย และ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 
2. สืบค้นข้อมูล และ
นำเสนอหน้าชั้นเกี่ยวกับ
ละเมิดสิทธิเด็กจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ 
3. แสดงบทบาทสมมุติ
เหตุการณ์ การช่วยเหลือ
เด็กจากการละเมิดสิทธิ์ 

ประเมินการวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
ประเมินการสืบค้น 
 
 
 
 
ประเมินบทบาทสมมุติ 

แบบประเมิน 
 
 
 
 
 
แบบสังเกต 
 
 
 
 
แบบสังเกต 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 

 
8.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แผนที่ความคิดการ
ปฏิบัติตนเป็นคนดี 

ประเมินแผนที่ความคิด  แบบประเมินแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1  ใช้กระบวนการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเรื่องสถานภาพ ทบาท สิทธิเสรีภาพ 
         ของพลเมืองดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม 
         (2 ชั่วโมง) 
 9.2  ใช้กระบวนการสนทนา อภิปราย จำแนก หาข้อสรุป คุณสมบัติของพลเมืองดี  
         ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีค่านิยมประชาธิปไตย และมีคุณะรรม (1 ชั่วโมง) 
          9.3  ใช้กระบวนการ นำเสนอ รูปแบบ การปฏิบัติ เพ่ือพบเหตุการละเมิดสิทธิเด็ก และการ 
                 ปกป้องสิทธิของตน (1 ชั่วโมง) 
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          9.4  กิจกรรมสถานการณ์สมมติ บทบาทสมมติ เรื่องการ ช่วยเหลือเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ์   
                 (1 ชั่วโมง) 
 9.5  การสรุปเรื่องราวเป็นชิ้นงาน แผนที่ความคิด เรื่องการเป็นคนดีเป็นหน้าที่ของคนไทย 
        (1 ชั่วโมง) 
 
10. สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 ใบความรู ้
 10.2 ใบงาน 
 10.3 หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 10.4 สารานุกรม 
 10.5 รูปภาพ 
 10.6 อินเตอร์เน็ต 
 10.7 หนังสือเรียน 
 10.8 ห้องสมุด 
 

 
การประเมินผล 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ำหนัก 

4 3 2 1 จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 
นำเสนอเนื้อหาชัดเจน 
สรุปวิธีปฏิบัต ิ
ไดถู้กต้องอธิบาย
คุณค่าและประโยชน์ 
ได้หลายประเด็น 
มีความถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

บอกพุทธประวัติ 
ความสำคัญของ 
พุทธศาสนา และ 
พัฒนาจิตได้ครบ 
แต่ไม่ชัดเจน 
 

บอกพุทธประวัติ 
และความสำคัญ 
ทางศาสนาได้
บางส่วน 

ขาดการสรุป
ใจควาสำคัญ 

4 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

ศึกษารวบรวมข้อมูล
เป็นระบบ 
วิเคราะห์สรุป 
ใจความสำคญั 
ได้ดี 

รวบรวมข้อมูลได้ 
สรุปใจความ
สำคัญได้บางส่วน 

รวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ 
ข้อมลูได้ไม่ครบ 

ไม่มีการ
วิเคราะห์ 
ขาดความ
ชัดเจน 
 

3 
 
 

คุณนิสัย 
ในการทำงาน 

ประณีต สะอาด 
รอบคอบ มีความ 
รับผิดชอบส่งงาน 
ตามกำหนด 

ทำงานได้เสร็จสิ้น 
แต่ความร่วมมือ
มนการ 
ทำงานยังน้อย ไม่ 
ค่อยให้ความร่วม 
มือต่อกัน 

มีความตั้งใจแต่ 
ทำงานได้ไม่
สมบูรณ์ ขาด
ความร่วมือ 

ขาดความ
ร่วมมือ ไม่
ตั้งใจ ผลงาน
ไม่สำเร็จ 

3 
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                               ระดับคะแนน  31- 40  หมายถึง ดีมาก 
    21- 30  หมายถึง ดี 
    11- 30  หมายถึง พอใช้ 
    1- 10    หมายถงึ ควรปรับปรุง 

 
 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้....................................................................................................  

ชั้น............................เวลา.......................... ..ชั่วโมง.............................. 
 คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
     ระดับปฏิบัติ  4  หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด   3  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                 2  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง  1  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

 
รายการประเมิน 

 

 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
    การเรียนรู้ / ตัวชีว้ัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
    ความรู้  ทักษะ / กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
    ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
                                 รวม /สรุปผล ..............................     
                      หรือ  เฉลี่ย /สรุปผล.............................     
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชื่อหน่วย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   5   เวลา    8  ชั่วโมง 
......................................... 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐส.2.1  เข้าใจและและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและดำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่งสันติสุข 

ตัวช้ีวัด 
 ป.5/3 เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย 
 ป.5/4 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีผลต่อการดำเนินชีวิตจึงควรร่วมอนุรักษ์
และเผยแพร่เพ่ือการปฎิบัติที่สืบทอดต่อไป 
4. สาระการเรียนรู้ 
  4.1 วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย 

4.2  ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 4.2 ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ของตน 
 4.3 การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด (คิดอย่างสร้างสรรค์ค์) 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  6.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 6.3 อยู่อย่างพอเพียง             6.4 รักความเป็นไทย 
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 6.5 มีจิตสาธารณะ 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 ค้นคว้าและนำเสนอ เรื่องวัฒนธรรม และคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 
 7.2 แผนผังความคิดเรื่อง วัฒนธรรมต่างๆ ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต 
 7.3 ศึกษาค้นคว้าเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำเสนอหน้าชั้น 
 7.4 สืบค้นภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นของนักเรียน แล้วนำเสนอหน้าชั้น 
 7.5 การอภิปรายและนำเสนอเรื่องการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 การประเมิณระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ค้นคว้าและ
นำเสนอ เรื่อง
วัฒนธรรม และคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย 
2. แผนผังความคิด
เรื่อง วัฒนธรรมต่างๆ 
ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต 
3. ศึกษาค้นคว้าเรื่อง
ภูมปิัญญาท้องถิ่น และ
นำเสนอหน้าชั้น 
4. สืบค้นภูมิปัญญา
ไทยในท้องถิ่นของ
นักเรียน แล้วนำเสนอ
หน้าชั้น 

ประเมินเนื้อหาการ
นำเสนอ 
 
 
ประเมินเนื้อหาการ
เขียนแผนผัง 
 
 
ประเมินเนื้อหาการ
นำเสนอ 
 
ประเมินการสืบค้น 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 

 
8.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. การอภิปรายและ
นำเสนอเรื่องการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประเมินเนื้อหาการ 
อภิปราย 
  

แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1  ใช้กระบวนการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเรื่องวัฒนธรรม และคุณค่าของ  
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                 วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย (2 ชั่วโมง) 
 9.2  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสรุปเรื่องของวัฒนธรรมและคุณค่าของวัฒนธรรม 
                 (2 ชั่วโมง) 
          9.3  ใช้กระบวนการ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับความสำคัญคุณค่าการอนุรักษณ์ 
                 และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย (1 ชั่วโมง) 
 9.4  ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับภูมิปัญญา ในท้องถิ่น 
                 หรือชุมชนของนักเรียน (2 ชั่วโมง) 
 9.5  การรวบรวมและสรุปเรื่องการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        (1 ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
10. สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 ใบความรู้ 
 10.2 ใบงาน 
 10.3 หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 10.4 สารานุกรม 
 10.5 รูปภาพ 
 10.6 อินเตอร์เน็ต 
 10.7 หนังสือเรียน 
 10.8 ห้องสมุด 
 
 

 
การประเมินผล 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดบัคุณภาพ น้ำหนัก 

4 3 2 1 จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 
นำเสนอรูปแบบ 
ดี ถูกต้องเนื้อหา 
ครบสมบูรณ์มี 
ความคิดสร้างสรรค์
สวยงาม 

รูปแบบถูกต้อง 
เนื้อหาครบความ 
สวยงามพอใช้ 
 

เนื้อหาไมช่ัดเจน 
รูปแบบพอใช้ 

ผลงานต้อง 
ปรับปรุง ขาด 
ความสมบูรณ์ 
ทุกข้อ 

4 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

มีการวางแผน 
ขั้นตอนครบ 
ปฏิบัติงาน 

มีการวางแผนแต่ 
ปฏิบัติงานไม่
ครบถ้วนตาม

ปฏิบัติงานได้ไม่
สมบูรณ์ 

ทำงานไม่
สำเร็จ 
ขาดข้อมูล 

3 
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ชัดเจน ขั้นตอน 
คุณนิสัย 

ในการทำงาน 
ขยัน ตั้งใจรบัผิดชอบ
ทำงานเสร็จทัน
กำหนด 

ทำงานเสร็จตาม
กำหนด แต่ไม่
กระตือรือร้น 

งานเสร็จล่าช้า 
ขาดความสนใจ 

งานไม่เสร็จ
ตามกำหนด
ขาดความ
ตั้งใจ 

3 

 
                               ระดับคะแนน  31- 40  หมายถึง ดีมาก 
    21- 30  หมายถึง ดี 
    11- 30  หมายถึง พอใช้ 
    1- 10    หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

 
 
 

 
แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้....................................................................................................  
ชั้น............................เวลา............................ชั่วโมง.............................. 

 คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
     ระดับปฏิบัติ  4  หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด   3  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                 2  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง  1  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

 
รายการประเมิน 

 

 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
    การเรียนรู้ / ตัวชีว้ัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
    ความรู้  ทักษะ / กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
    ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ     
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    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
                                 รวม /สรุปผล ..............................     
                      หรือ  เฉลี่ย /สรุปผล.............................     

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชื่อหน่วย การปกครองส่วนท้องถิ่น  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี   5   เวลา    ๗   ชั่วโมง 
......................................................... 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐส.2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงไว้ซึ่ง การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัด 
 ป.5/1 อธิบายโครงสร้าง อำนาจหน้าที่  และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ป.5/2 ระบุบทบาท  หน้าที่  และวิธีการ  เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น 
 ป.5/3 วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายอำนาจการปกครองส่วนกลางสู่ 
ท้องถิ่น การเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน ทำให้เข้าใจในระบบการ
ปกครอง สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ถูกต้องเหมาะสมและมีความสุข 
4. สาระการเรียนรู้ 
 4.1 โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. เทศบาลและการปกครองพิเศษ เช่น 
                   พัทยา กรุงเทพมหานคร 
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 4.2 อำนาจหน้าที่และความสำคัญขององค์ประกรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.3 บทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น นายก อบต.  
                  นายกเทศมนตรี นายก อบจ. ผู้ว่าราชการ กทม. 
 4.4 รูปแบบการปกครองของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด (คิดอย่างเป็นระบบ) 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  6.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 6.3 ใฝ่เรียนรู ้              6.4 รักความเป็นไทย 
 6.5 มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 คน้คว้าและนำเสนอ เรื่องโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7.2 ค้นคว้าอภิปราย บทบาทหน้าที่และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำ 
       และในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 7.3 ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข่าวความเคลื่อนไหวของการปกครองส่วนท้องถิ่นจากวารสาร 
                หนงัสือพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต นำเสนอหน้าชั้นและร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
      เพ่ือสรุปประเด็นสำคัญ 
 7.4 เขียนแผนผังองค์กรส่วนท้องถิ่น และแสดงบทบาทหน้าที่องกรต่างๆ  
 
8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 การประเมิณระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ค้นคว้าและนำเสนอ เรื่อง
โครงสร้างการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2. ค้นคว้าอภิปราย บทบาท
หน้าที่และความสำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้นำ 

ประเมินเนื้อหาและการ
นำเสนอ 
 
ประเมินการค้นคว้า
และอภิปราย 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
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3. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข่าว
ความเคลื่อนไหวของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
วารสารหนังสือพิมพ์ หรือ
อินเตอร์เน็ต นำเสนอหน้าชั้น
และร่วมกันอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นเพ่ือสรุประเด็น
สำคัญ 

 
ประเมินการรวบรวม
ข่าวและนำเสนอ 

 
แบบประเมิน 

 
 
 

 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 

 
8.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. เขียนแผนผังองค์กร
ส่วนท้องถิ่น และแสดง
บทบาทหน้าที่องกร
ต่างๆ 

ประเมินการเขียนแผน 
ผังองกร  

แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1  ใช้กระบวนการ ศึกษา รวบรวมข้อมูลเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑ ชั่วโมง) 
 9.2  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สนทนา อภิปราย หาข้อสรุป เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของ 
                 องกรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒ ชั่วโมง) 
          9.3  ใช้กระบวนการ ศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอ ข่าวความเคลื่อนไหวขององค์กรปกครองส่วน 
                 ท้องถิ่นจากแหล่งข่าว และนำเสนอหน้าชั้น (๒ ชั่วโมง) 
 9.4  ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ สรุปผล จัดทำแผนผังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใน 
                 กลุ่มประเทศอาเซีย  และบทบาทของหน่วยงานต่างๆ (๒ ชั่วโมง) 
 
10. สื่อการเรียนการสอน / แหลง่เรียนรู้ 
 10.1 ใบความรู้ 
 10.2 ใบงาน 
 10.3 หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 10.4 สารานุกรม 
 10.5 รูปภาพ 
 10.6 อินเตอร์เน็ต 
 10.7 หนังสือเรียน 
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 10.8 ห้องสมุด 
 10.9 อาเซียนน่ารู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนัก 

4 3 2 1 จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 
บอก อภิปรายสรุป
ประเด็น 
ปัญหาทุกประเด็น
สมบูรณ์ 
ชัดเจนใจความ 
ถูกต้องความ 
หมายชัดเจน 

บอก อภิปราย 
ประเด็นปัญหาได้ 
สมบูรณ์แต่ไม่ 
ครบทุกประเด็น 
แต่ละประเด็นได้ 
ใจความ 
 

บอก อภิปราย 
ประเด็นปัญหาได้ 
สมบูรณ์ แต่ไม่ 
ครบถ้วนทุก
ประเด็นความ 
สมบูรณ์มีน้อย 

อภิปราย
ประเด็น 
ปัญหาได้ แต่
ไม่สามารถ
สรุปได ้
ความสมบูรณ์ 
ไม่มี 

4 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

ใช้วิธีที่หลากหลายใน
การค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูล  

มีการค้นคว้ารวบ 
รวมข้อมูลแต่ไม่ 
หลากหลายแต่ได้ 

มีการค้นคว้า
รวบรวมข้อมูล 
สามารถสรุปและ

ค้นคว้า
รวบรวม
ข้อมูลไม่

3 
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มีการจำแนก และ
สรุปได้ดี นำเสนอครบ 

เนื้อหาที่พอสรุป
ได้ มีการนำเสนอ
ทีดี่ 

นำเสนอท่ีได้
เนื้อหา แต่ขาด
ความชัดเจน 

สมบูรณ์ 
ขาดการ
จำแนก 
เนื้อหาขาด
ความ 
สมบูรณ์ 

คุณนิสัย 
ในการทำงาน 

ใฝ่รู้ฝ่เรียนรู้จัก 
สร้างงานด้วยความ
ขยัน และพยายามรับ
ผิด  ชอบมุ่งมั่นทำ  
งานได้สมบูรณ์ 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแต่ไม่ 
สม่ำเสมอมีความ 
พยายามและ
รับผิดชอบ 
ทำงานงานเสร็จ
ทันกำหนด 

พยายามสร้างงาน 
ที่ได้รับมอบ 
หมาย แต่ล่าช้า
ขาดความ
รอบคอบ งานไม่ 
สมบูรณ์ 

ไม่มีความ
พยายามใน
การทำงาน 
และขาดความ
รับผิดชอบ  
งานไม่เสร็จ
ตาม 
กำหนด 

3 

 
ระดับคะแนน  31- 40  หมายถึง ดีมาก ระดบัคะแนน   21- 30  หมายถึง ดี 
ระดับคะแนน   11- 30  หมายถึง พอใช้ ระดับคะแนน   1- 10    หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้................................................................ .................................... 

ชั้น............................เวลา............................ชั่วโมง.............................. 
 คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
     ระดับปฏิบัติ  4  หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด   3  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                 2  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง  1  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

 
รายการประเมิน 

 

 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
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3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
    การเรียนรู้ / ตัวชีว้ัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
    ความรู้  ทักษะ / กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
    ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
                                 รวม /สรุปผล ..............................     
                      หรือ  เฉลี่ย /สรุปผล.............................     

  
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วย ปัจจัยผลิตสินค้าและบริการ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   5   เวลา    7   ชั่วโมง 

................................................... 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ปัจจัยผลติสินค้าและบริการ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐส.3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรการผลิต  และการบริโภค  การใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
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ตัวช้ีวัด 
 ป.5/1 ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 
3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การผลิตสินค้าและบริการโดยอาศัยปัจจัยการผลิตต่างๆ ทำให้เกิดสินค้าและบริการ ซึ่งปัจจัยการ
ผลิตและต้องใช้จ่ายคือต้นทุนการผลิตที่มีผลต่อราคาสินค้าและบริการครั้งต่อไป 
4. สาระการเรียนรู้ 
 4.1 ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิตประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน ทุนและผู้ประกอบการ 

4.2 เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
4.3 ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ราคาน้ำมัน วัตถุดิบ 
4.4 พฤติกรรมของผู้บริโภค 
4.5 ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการในชุมชน 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด (คิดวิเคราะห์) 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 6.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 6.3 ใฝ่เรียนรู ้
 6.4 มุง่มั้นการทำงาน 
 6.5 รักความเป็นไทย 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 สำรวจและนำเสนอตัวอย่างสินค้าที่ทำให้เกิดมูลค่าโดยวิธีต่างๆ 
 7.2 ค้นคว้าและรวบรวมหลักการของการผลิต และปัจจัยของอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินค้า 
                และบริการ 
 7.3 จัดทำสมุดภาพสินค้าหรือบริการที่เกิดมูลค่าสร้างรายได้จำนวนมาก 
 7.4 สำรวจชุมชนที่นักเรียนอัยอยู่ว่ามีปัจจัยการผลิตอะไรบ้างและนำเสนอหน้าชั้น 
 7.5 จัดทำโดยการผลิตสินค้า/บริการ กลุ่มละ 1 อย่าง และอธิบายถึงขั้นตอนและปัจจัยการ   
                 ผลิตถึงแหล่งที่มาและวิธีการผลิต 
8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 การประเมิณระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. สำรวจและนำเสนอ
ตัวอย่างสินค้าท่ีทำให้
เกิดมูลค่าโดยวิธีต่างๆ 
2. ค้นคว้าแลรวบรวม
หลักการของการผลิต 

ประเมินผลการสำรวจ 
สินค้า 
 
 
ประเมินการค้นคว้า

แบบประเมิน 
 
 
 

แบบประเมิน 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
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และปัจจัยของอิทธิพล
ต่อการเลือกซ้ือสินค้า 
และบริการ 
3. จัดทำสมุดภาพ
สินค้าหรือบริการที่เกิด
มูลค่าสร้างรายได้
จำนวนมาก 
4. สำรวจชุมชนที่
นักเรียนอัยอยู่ว่ามี
ปัจจัยการผลิต
อะไรบ้างและนำเสนอ
หน้าชั้น 

หลักสินค้า 
 
 
ประเมินการจัดทำสมุด 
ภาพสินคา้ 
 
 
ประเมินการสำรวจ
ชุมชน 
 

 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 

แบบประเมิน 

 
 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 

 
8.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

5. จัดทำโดยการผลิต
สินค้า/บริการ กลุ่มละ 
1 อย่าง และอธิบาย
ถึงข้ันตอนและปัจจัย
การผลิตถึงแหล่งที่มา
และวิธีการผลิต 
 

ประเมินการสำรวจ
ชุมชน  

แบบการประเมิน
สำรวจชุมชน 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1  ใช้กระบวนการ ศึกษา รวบรวมข้อมูล และนำเสนอสินค้าท่ีทำให้เกิดมูลค่าเพ่ิม  
                   (1 ชั่วโมง) 
 9.2  ใช้กระบวนการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ หลักการ/ปัจจัยการผลิต ที่มีอิทธิพลต่อการ 
                  ผลิตและเลือกซื้อสินค้า/บริการ (1 ชั่วโมง) 
          9.3  ใช้กระบวนการ ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สินค้าและบริการในชุมชน ที่สามารถสร้าง 
                 รายไดแ้ก่ชุมชน (๒ ชั่วโมง) 
 9.4  ศึกษาขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน (1 ชั่วโมง) 
 9.5  ใช้กระบวนการขั้นตอนการจัดทำโครงการผลิตสินค้าหรือบริการ และนำเสนอหลักการ 
                 ขั้นตอน การผลิต/บริการ (2 ชั่วโมง) 
10. สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 ใบความรู้ 
 10.2 ใบงาน 
 10.3 หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 10.4 สารานุกรม 
 10.5 รูปภาพ 
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 10.6 อินเตอร์เน็ต 
 10.7 หนงัสือเรียน 
 10.8 ห้องสมุด 
 

การประเมินผล 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนัก 

4 3 2 1 จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 
นำเสนอเนื้อหาชัดเจน 
สรุปวิธีปฏิบัต ิ
ได้ถูกต้องอธิบาย
คุณค่าและประโยชน์ 
ได้หลายประเด็น 
มีความถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

บอกพุทธประวัติ 
ความสำคัญของ 
พุทธศาสนา และ 
พัฒนาจิตได้ครบ 
แต่ไม่ชัดเจน 
 

บอกพุทธประวัติ 
และความสำคัญ 
ทางศาสนาได้
บางส่วน 

ขาดการสรุป
ใจควาสำคัญ 

4 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

ศึกษารวบรวมข้อมูล
เป็นระบบ 
วิเคราะห์สรุป 
ใจความสำคัญ 
ได้ดี 

รวบรวมข้อมูลได้ 
สรุปใจความ
สำคัญได้บางส่วน 

รวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ 
ข้อมูลได้ไม่ครบ 

ไม่มีการ
วิเคราะห์ 
ขาดความ
ชัดเจน 
 

3 
 
 

คุณนิสัย 
ในการทำงาน 

ประณีต สะอาด 
รอบคอบ มีความ 
รับผิดชอบส่งงาน 
ตามกำหนด 

ทำงานได้เสร็จสิ้น 
แต่ความร่วมมือ
มนการ 
ทำงานยังน้อย ไม่ 
ค่อยให้ความร่วม 
มือต่อกัน 

มีความตั้งใจแต่ 
ทำงานได้ไม่
สมบูรณ์ ขาด
ความร่วมือ 

ขาดความ
ร่วมมือ ไม่
ตั้งใจ ผลงาน
ไม่สำเร็จ 

3 

 
                               ระดับคะแนน  31- 40  หมายถึง ดีมาก 
    21- 30  หมายถึง ดี 
    11- 30  หมายถึง พอใช้ 
    1- 10    หมายถึง ควรปรับปรุง 
 
 
 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้....................................................................................................  

ชั้น............................เวลา............................ชั่วโมง.............................. 
 คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
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     ระดับปฏิบัติ  4  หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด   3  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                 2  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง  1  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

 
รายการประเมิน 

 

 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกบัสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
    การเรียนรู้ / ตัวชีว้ัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
    ความรู้  ทักษะ / กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
    ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
                                 รวม /สรุปผล ..............................     
                      หรือ  เฉลี่ย /สรุปผล.............................     

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
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รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วย เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   5   เวลา    8   ชั่วโมง 

................................................................ 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐส.3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต  และการบริโภค  การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวช้ีวัด 
 ป.5/2 ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว 
                        โรงเรียน  และชุมชน 
 ป.5/3 อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ 
3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางเลือกท่ีนำมาใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจเพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่สมดุลยั่งยืน เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและตนเอง โดยพัฒนาบน
หลักทางสายกลาง ความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันบนเงื่นไขความรู้คุ่คุณธรรม การรวมตัวเป็น
กลุ่มสหกรณ์เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจตัวเอง 
4. สาระการเรียนรู้ 
  4.1 หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

4.2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด (คิดอย่างเป็นระบบ) 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 6.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 6.3 ใฝ่เรียนรู ้   6.4 อยู่อย่างพอเพียง  

6.5 มุ่งม่ันในการทำงาน   6.6 รักความเป็นไทย  
6.7 มีจิตสาธารณะ   6.8 มีวินัย 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 ศึกษารวบรวมข้อมูล และรายงานหน้าชั้นเรียนหลักการแนวคิดและทฤษฏีเศรษฐกิจ 
                พอเพียง 
 7.2 รวบรวมข้อมูลและนำเสนอหน้าชั้นเรื่องการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.3 สำรวจตวัอย่างสินค้าในชุมชนที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ไทยในชุมชน ที่จัดเป็น 
                สินค้า OTOP ได ้
 7.4 รวบรวมข้อมูลเรื่องหลักการและประเภทของสหกรณ์เพ่ือนำมาใช้ในชีวิต จัดบอร์ดแสดง 
                ผลงาน 
 7.5 จัดทำโครงการฝึกปฏิบัติงานในสหกรณ์โรงเรียน 
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 7.6 แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการนำหลักเศณษฐกิจพอเพียงและการใช้หลักสหกรณ์ใน 
                    ชวีิตประจำวัน 
 
8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 การประเมิณระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ศึกษารวบรวม
ข้อมูล และรายงาน
หน้าชั้นเรียนหลักการ
แนวคิดและทฤษฏี
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. รวบรวมข้อมูลและ
นำเสนอหน้าชั้นเรื่อง
การปฏิบัติตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. สำรวจตัวอย่าง
สินคา้ในชุมชนที่
น่าสนใจและเป็น
เอกลักษณ์ไทยใน
ชุมชน ที่จัดเป็น 
สินค้า OTOP ได้ 
4. รวบรวมข้อมูลเรื่อง
หลักการและประเภท
ของสหกรณ์เพ่ืนำมาใช้
ในชีวิต จัดบอร์ด
แสดงผลงาน 
5. จัดทำโครงการฝึก
ปฏิบัติงานในสหกรณ์
โรงเรียน 

ประเมินเนื้อหาการ
เนื้อหา 
 
 
 
ประเมินการสำรวจ 
 
 
 
ประเมินการรวบรวม
ข้อมูล 
 
 
 
 
ประเมินโครการ 
 
 
 
 
ประเมินการแสดง
บทบาท/เนื้อหา 

แบบประเมิน 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 
 

แบบประเมิน 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 

8.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. แสดงบทบาท
สมมติเก่ียวกับการนำ
หลักเศณษฐกิจ
พอเพียงและการใช้
หลักสหกรณ์ใน                
ชีวิตประจำวัน 
 

ประเมินเนื้อหาและการ
นำไปใช้ 

แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
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9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1 ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล สนทนา  อภิปราย  จำแนก  หาข้อสรุป 
                 เรื่องหลักการแนวคิด และการใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (1 ชั่วโมง) 
 9.2 ใช้กระบวนการนำเสนอ  อภิปรายประเด็นต่างๆ ซักถาม ตอบข้อสงสัย เรื่องการปฏิบัติตน 
                ตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (1 ชั่วโมง) 
 9.3 ใช้กระบวนการศึกษาแนวคิด  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนำมาใช้ในชีวิตเกี่ยวกับ 
                 สินค้าและผลิตภัณฑ์ ในชุมชนที่นำสู่สหกรณ์ (2 ชั่วโมง) 
 9.4 จัดบอร์ด แสดงผลงาน การศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเรื่อง หลักการ ประเภทของ 
                ผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่นำสู่สหกรณ์ (1 ชั่วโมง) 

9.5 ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยจัดทำโครงการฝึกปฏิบัติงานในสหกรณ์โรงเรียน (1 ชั่วโมง) 
9.6 นักเรียนร่วมกันสรุป โดยแสดงบทบาทสมติเก่ียวกับการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
      และการใช้หลักสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน (2 ชั่วโมง) 
 

 
10. สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 ใบความรู้ 
 10.2 ใบงาน 
 10.3 หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 10.4 สารานุกรม 
 10.5 รูปภาพ 
 10.6 อินเตอร์เน็ต 
 10.7 หนังสือเรียน 
 10.8 ห้องสมุด 
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การประเมินผล 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนัก 

4 3 2 1 จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเขา้ใจ 
แสดงบทบาทดีมีการ
นำเสนอเนื้อหาทุก
ประเด็นหาหลักการ
มาใช้ในชีวิตได้
สมบูรณ์มีการ
ประยุกต์ให้เข้ากับ
สถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันได้ดี 

บทบาทพอใช้
นำเสนอหลักการ
และแนวคิดได้ดี
พอควร ปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 

บทบาทพอใช้ 
อภิปรายหา
หลักการแนวคิด
มาใช้แต่ไม่
สมบูรณ์ แต่ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้
บ้าง 

นำเสนอ
เนื้อหา
หลักการ
สามารถสรุป
ได้ความ
สมบูรณ์ม่มี 
การ 
นำมาใช้ใน
ชีวิตได้น้อย 
 

4 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

ใช้วิธีที่หลากหลายใน
การค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูล  
มีการจำแนก และ
สรุปได้ดี นำเสนอครบ 

มีการค้นคว้ารวบ 
รวมข้อมูลแต่ไม่ 
หลากหลายแต่ได้ 
เนื้อหาที่พอสรุป
ได้ มีการนำเสนอ
ที่ด ี

มีการค้นคว้า
รวบรวมข้อมูล 
สามารถสรุปและ
นำเสนอท่ีได้
เนื้อหา แต่ขาด
ความชัดเจน 

ค้นคว้า
รวบรวม
ข้อมูลไม่
สมบูรณ์ 
ขาดการ
จำแนก 
เนื้อหาขาด
ความสมบูรณ์ 

3 
 
 

คุณนิสัย 
ในการทำงาน 

ใฝ่รู้ฝ่เรียนรู้จัก 
สร้างงานด้วยความ
ขยัน และพยายามรับ
ผิด  ชอบมุ่งม่ันทำ  
งานได้สมบูรณ์ 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแต่ไม่ 
สม่ำเสมอมีความ 
พยายามและ
รับผิดชอบ 
ทำงานงานเสร็จ
ทันกำหนด 

พยายามสร้างงาน 
ที่ได้รับมอบ 
หมาย แต่ล่าช้า
ขาดความ
รอบคอบ งานไม่ 
สมบูรณ์ 

ไม่มีความ
พยายามใน
การทำงาน 
และขาดความ
รับผิดชอบ  
งานไม่เสร็จ
ตามกำหนด 

3 

ระดับคะแนน  31- 40  หมายถึง ดีมาก   21- 30  หมายถึง ดี 
         11- 30  หมายถึง พอใช้                        1- 10    หมายถึง ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้.................................................................................................... 

ชั้น............................เวลา............................ชั่วโมง.............................. 
 คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
     ระดับปฏิบัติ  4  หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด   3  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                 2  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง  1  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

 
รายการประเมิน 

 

 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
    การเรียนรู้ / ตัวชีว้ัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
    ความรู้  ทักษะ / กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
    ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
                                 รวม /สรุปผล ..............................     
                      หรือ  เฉลี่ย /สรุปผล.............................     
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชื่อหน่วย ธนาคารกับการกู้ยืมเงิน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   5   เวลา    5   ชั่วโมง 
.................................................................... 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ธนาคารกับการกู้ยืมเงิน 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐส.3.2  เข้าใจระบบและสถาบันเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น 
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด 
 ป.5/1 อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร 
 ป.5/2 จำแนกผลดี  และผลเสียของการกู้ยืม 
3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ธนาคารเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตัวกลางให้บริการเรื่องเงินฝากและเงินกู้ การรวบรวมเงินออมจากผู้
ออมไปยังผู้ลงทุนโดยการกู้เงินไปดำเนินธุรกิจหรือให้สินเชื่อแก่ประชาชน 
4. สาระการเรียนรู้ 
  4.1 บทบาทหน้าที่ของธนาคารโดยสังเขป 

4.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกู้ยืม 
4.3 การฝากเงิน / การถอนเงิน 
4.4 ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินทั้งนอกระบบและในระบบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น การเสีย

ดอกเบี้ย การลงทุน การซื้อของอุปโภคเพ่ิมขึ้น ที่นำไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เป็นต้น 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร  2. ความสามารถในการคิด (คิดอย่างเป็นระบบ) 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 ซื่อสัตย์สุจริต   6.2 มีวินัย 
 6.3 อยู่อย่างพอเพียง  
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 เล่าประสบการณ์การใช้บริการของธนาคาร และอภิปรายข้อดี ข้อเสีย 
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 7.2 ศึกษาและอภิปรายหลักการใช้บริการของธนาคาร 
 7.3 โต้วาทีเรื่องกู้ยืมเงินแสดงถึง มีเครดิตดีกว่าการออมเงิน 
 7.4 จัดป้ายนิเทศ เรื่องธนาคารและกู้ยืมเงิน 
 7.5 การอภิปรายผลดี ผลเสีย ของการกู้ยืมเงิน 
 
 
 
 
 
 
8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 การประเมิณระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. เล่าประสบการณ์
การใช้บริการของ
ธนาคาร และอภิปราย
ข้อดี ข้อเสีย 
2. ศึกษาและอภิปราย
หลักการใช้บริการของ
ธนาคาร 
3. โต้วาทีเรื่องกู้ยืมเงิน
แสดงถึง มีเครดิตดีกว่า
การออมเงิน 
4. จัดป้ายนิเทศ เรื่อง
ธนาคารและกู้ยืมเงิน 
 

ประเมินอภิปราย ข้อดี 
ข้อเสีย 
 
 
ประเมินการใช้บริการ
ของธนาคาร 
 
ประเมิน มีเครดิตดีกว่า
การออมเงิน 
 
ประเมินเรื่องธนาคาร
และกู้ยืมเงิน 

แบบประเมิน 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 

 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 

8.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. การอภิปรายผลดี 
ผลเสีย ของการกู้ยืม
เงิน 

ประเมินผลเสีย ของ
การกู้ยืมเงิน 

แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1 ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล สนทนา  อภิปราย  จำแนก  หาข้อสรุป 
                 (1 ชั่วโมง) 
 9.2 ใช้กระบวนการนำเสนอ / อภิปรายประเด็นต่างๆ / ซักถาม / ตอบข้อสงสัย / โต้วาที / 
                เรื่องการกู้ยืมเงินและออมเงิน (2 ชั่วโมง) 
 9.3 ใช้กระบวนการจัดบอร์ด  แสดงผลงาน  การศึกษาค้นคว้า เรื่องธนาคารกับการกู้ยืม 
                 เงิน (๑ ชั่วโมง) 
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 9.4 ใช้กระบวนการวิเคราะห์อภิปรายสรุป บันทึกผล ดี / ผลเสีย ของการกู้ยืมเงิน (1 ชั่วโมง) 
 

10. สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 ใบความรู ้
 10.2 ใบงาน 
 10.3 หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 10.4 สารานุกรม 
 10.5 รูปภาพ 
 10.6 อินเตอร์เน็ต 
 10.7 หนังสือเรียน 
 10.8 ห้องสมุด 
 
 

การประเมินผล 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนัก 

4 3 2 1 จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 
นำเสนอเนื้อหาชัดเจน 
สรุปวิธีปฏิบัต ิ
ไดถู้กต้องอธิบาย
คุณค่าและประโยชน์ 
ได้หลายประเด็น 
มีความถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

บอกพุทธประวัติ 
ความสำคัญของ 
พุทธศาสนา และ 
พัฒนาจิตได้ครบ 
แต่ไม่ชัดเจน 
 

บอกพุทธประวัติ 
และความสำคัญ 
ทางศาสนาได้
บางส่วน 

ขาดการสรุป
ใจควาสำคัญ 

4 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

ศึกษารวบรวมข้อมูล
เป็นระบบ 
วิเคราะห์สรุป 
ใจความสำคัญ 
ได้ดี 

รวบรวมข้อมูลได้ 
สรุปใจความ
สำคัญได้บางส่วน 

รวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ 
ข้อมูลได้ไม่ครบ 

ไม่มีการ
วิเคราะห์ 
ขาดความ
ชัดเจน 
 

3 
 
 

คุณนิสัย 
ในการทำงาน 

ประณีต สะอาด 
รอบคอบ มีความ 
รับผิดชอบส่งงาน 
ตามกำหนด 

ทำงานได้เสร็จสิ้น 
แต่ความร่วมมือ
มนการ 
ทำงานยังน้อย ไม่ 
ค่อยให้ความร่วม 
มือต่อกัน 

มีความตั้งใจแต่ 
ทำงานได้ไม่
สมบูรณ์ ขาด
ความร่วมือ 

ขาดความ
ร่วมมือ ไม่
ตั้งใจ ผลงาน
ไม่สำเร็จ 

3 

 
                               ระดับคะแนน  31- 40  หมายถึง ดีมาก 
    21- 30  หมายถึง ดี 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.๕ พุทธศกัราช 2563 หน้า ๖๐ 
 

 

    11- 30  หมายถึง พอใช้ 
    1- 10    หมายถึง ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้....................................................................................................  

ชั้น............................เวลา............................ชั่วโมง.............................. 
 คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
     ระดับปฏิบัติ  4  หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด   3  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                 2  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง  1  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

 
รายการประเมิน 

 

 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
    การเรียนรู้ / ตัวชีว้ัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
    ความรู้  ทักษะ / กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
    ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ     
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    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
                                 รวม /สรุปผล ..............................     
                      หรือ  เฉลี่ย /สรุปผล.............................     

  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ์  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.75  ปรับปรุง   1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25  ด ี  3.26 – 4.00  ดีมาก  
หรือ 
         คะแนน  12 – 20        ปรับปรุง  21 – 30         พอใช้   31 – 39        ดี   40 – 48        ดีมาก 

 
 
 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชือ่หน่วย เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคของตน  ชั้นประถมศึกษาปีที่   5    

เวลา    ๔   ชั่วโมง 
............................................................. 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ ธรรมชาติและถิ่นไทย 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

          มฐส ๕.๑  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน           
ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์  และสรุปข้อมูล         
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ป.๕/๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย 
ป.๕/๒. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สาคัญในภูมิภาค       
          ของตน 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ภูมิภาคของเรามีขนาดพ้ืนที่ใหญ่ เราไม่สามารถศึกษาด้วยการไปดูพ้ืนที่จริงได้ทั้งหมด การใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแผนที่และรูปถ่ายเข้ามาช่วย จะทำให้เรารู้ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของ
เราได้ง่ายและเกิดความเข้าใจมากขึ้น 
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4. สาระการเรียนรู้ 
 4.1 ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน 
 4.2 ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตน  

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด (คิดอย่างเป็นระบบ)  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 6.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 6.3 มีวินัย   6.4 ใฝ่เรียนรู ้
 6.5 อยู่อย่างพอเพียง  6.6 มุ่งม่ันการทำงาน 
 6.7 รักความเป็นไทย  6.8 มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 แบ่งกลุ่มศึกษา สืบค้น ข้อมูล เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน  และนำเสนอ
ผลงาน 
 7.๒ สืบค้นข้อมูล  เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญใน
ภูมิภาคของตนและจัดทำแผนผังความคิด 
  
8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 การประเมิณระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
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1. แบ่งกลุ่มศึกษา 
สืบค้น ขอ้มูล เกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพ
ในภูมิภาคของตน  
และนำเสนอผลงาน 
๒. สืบค้นข้อมูล  
เกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพท่ีส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากรและ
สถานที่สำคัญใน
ภูมิภาคของตน 
 

ประเมินการสืบค้น 
ข้อมูล 
 
 
 
ประเมินผลการสืบค้น 
ข้อมูล 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

 
 

แบบประเมิน 
 
 
 

 
 

 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 

 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 
 

 

 
8.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๓. แบ่งกลุ่มจัดทำ
แผนผังความคิด 

ประเมินการทำแผนผัง
ความคิด  
 

แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1 ใช้กระบวนการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล สนทนา  อภิปราย  จำแนก  หา 
                ข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน  และนำเสนอผลงาน 
                (2 ชั่วโมง) 
 9.2 ใช้กระบวนการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล นำเสนอ  เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ    
                ที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตนและจดัทำแผนผังความคิด 
                (2 ชั่วโมง) 
  

 
 
 
 
 

10. สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 ใบความรู้ 
 10.2 ใบงาน 
 10.3 หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 10.4 สารานุกรม 
 10.5 รูปภาพ 
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 10.6 อินเตอร์เน็ต 
 10.7 หนังสือเรียน 
 10.8 ห้องสมุด 
 

การประเมินผล 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ำหนัก 

4 3 2 1 จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 
ผลงานดีมากเนื้อหา
ครบถ้วนจำแนก
ประเภทถูกต้อง
รายละเอียดชัดเจน 

เนื้อหาครบ มีการ 
แยกประเภทแต่ 
ไม่ชัดเจน มีราย 
ละเอียด 
 

เนื้อหาไม่ครบ 
ไม่แยกประเภท 
ให้ชัดเจน 

ผลงานไม่
สมบูรณ์ ขาด
ช่วงทุข้ันตอน 

4 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

มีการรวบรวมข้อมูล 
จำแนกประเภท 
วิเคราะห์แสดง 
รายละเอียด 

ข้อมูลน้อย 
ไม่ชัดเจน  
ไม่วิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลน้อยแยก 
ประเภทไม่ชัดเจน 

ไม่สามารถ 
จัดทำแผนผัง 
ตามข้ันตอน
ได้ 

3 
 
 

คุณนิสัย 
ในการทำงาน 

รับผิดชอบ 
ขยันมุ่งม่ัน ประณีต 
สะอาด 

งานล่าช้า 
แต่ประณีต 
สะอาด 

ส่งงานไม่ทัน 
ตามกำหนดแต่ 
มีความตั้งใจ 

ไม่รับผิดชอบ 
ผลงานไม่
สำเร็จ 

3 

 
                               ระดับคะแนน  31- 40  หมายถึง ดีมาก 
    21- 30  หมายถึง ดี 
    11- 30  หมายถึง พอใช้ 
    1- 10    หมายถึง ควรปรับปรุง 
 
 
  
 
  
 
 
 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้.................................................. .................................................. 

ชั้น............................เวลา............................ชั่วโมง........................... ... 
 คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
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     ระดับปฏิบัติ  4  หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด   3  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                 2  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง  1  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

 
รายการประเมิน 

 

 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
    การเรียนรู้ / ตัวชีว้ัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
    ความรู้  ทักษะ / กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
    ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
                                 รวม /สรุปผล ..............................     
                      หรือ  เฉลี่ย /สรุปผล.............................     

  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ์  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.75  ปรับปรุง   1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25  ด ี  3.26 – 4.00  ดีมาก  
หรือ 
            คะแนน  12 – 20      ปรับปรุง  21 – 30         พอใช้   31 – 39        ด ี  40 – 48        ดีมาก 

 
 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ชื่อหน่วย สิ่งแวดล้อมกับลักษณะการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน ชั้นประถมศึกษาปทีี่   5    
เวลา    ๘   ชั่วโมง 

........................................................... 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐส.5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี     
                      การดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมสี่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ    
                      พัฒนาที่ยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 

ป.๕/๑ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของ
ประชากรในภูมิภาคของตน 

ป.๕/๒ วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาค  
ของตน 

ป.๕/๓ นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม และเสนอ
แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 
3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเรา โดยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากร ส่วนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีอิทธิพลสำคัญท่ีก่อให้เกิดวิถีการดำเนิน
ชีวิตของผู้คน เมื่อสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเรา เราจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ใน
สภาพดีตลอดไป 
4. สาระการเรียนรู้ 
 4.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรใน
ภูมิภาคของตน 
 4.2 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน  

4.3 ผลจากการรักษาและการทำลายสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 
๔.๔ แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด (คิดวิเคราะห์) 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  6.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 6.3 ใฝ่เรียนรู ้    6.4 รักความเป็นไทย 
 6.5 มีจิตสาธรณะ 
 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
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 7.1 แบ่งกลุ่มศึกษา สืบค้น ข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของตน และนำเสนอผลงาน 
 7.๒ สืบค้นข้อมูล อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาค
ของตน และนำเสนอผลงาน 

7.๓ แบง่กลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาและการทำลายสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
ของตนและเสนอแนะแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตนและจัดทำแผนผังความคิด 
 
8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 การประเมิณระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1แบ่งกลุ่มศึกษา 
สืบค้น ข้อมูล เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการต้ังถิ่นฐาน
และการย้ายถิ่นของ
ประชากรในภูมิภาค
ของตน และนำเสนอ
ผลงาน 
2. สืบค้นข้อมูล 
อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ก่อให้เกิด
วิถีการดำเนินชีวิตใน
ภูมิภาคของตน และ
นำเสนอผลงาน 
3. แบ่งกลุ่มร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรักษาและ
การทำลายสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภาคของตนและ
เสนอแนะแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาคของตน 

ประเมินการสืบค้น 
ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
ประเมินผลการสืบค้น 
ข้อมูล 
 
 
 
 
 
ประเมินการแสดง
ความคิดเห็น 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 

 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 
 
 

 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
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8.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

๔. แบ่งกลุ่มจัดทำ
แผนผังความคิด 

ประเมินการทำแผนผัง
ความคิด  
 

แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1 ใช้กระบวนการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล สนทนา  อภิปราย  จำแนก  หา 
                ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้าย     
                ถิ่นของประชากรในภูมิภาคของตน  (๒ ชั่วโมง) 
 9.2 ใช้กระบวนการเรียนรู้นำเสนอ  อภิปราย เรื่องอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที ่
                ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน (๒ ชั่วโมง) 
 9.3 ใช้กระบวนการเรียนรู้ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเรื่องผลจากการรักษาและการทำลาย 
                สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน (๒ ชั่วโมง) 
 9.4 ใช้กระบวนการเรียนรู้ นำเสนอ อภิปรายแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 
               และสรุปจัดทำแผนผังความคิด (๒ ชั่วโมง) 

 
10. สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 ใบความรู้ 
 10.2 ใบงาน 
 10.3 หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 10.4 สารานุกรม 
 10.5 รูปภาพ 
 10.6 อินเตอร์เน็ต 
 10.7 หนังสือเรียน 
 10.8 ห้องสมุด 
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การประเมินผล 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ำหนัก 

4 3 2 1 จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเขา้ใจ 
บอก อภิปรายสรุป
ประเด็น 
ปัญหาทุกประเด็น
สมบูรณ์ 
ชัดเจนใจความ 
ถูกต้องความ 
หมายชัดเจน 

บอก อภิปราย 
ประเด็นปัญหาได้ 
สมบูรณ์แต่ไม่ 
ครบทุกประเด็น 
แต่ละประเด็นได้ 
ใจความ 
 

บอก อภิปราย 
ประเด็นปัญหาได้ 
สมบูรณ์ แต่ไม่ 
ครบถ้วนทุก
ประเด็นความ 
สมบูรณ์มีน้อย 

อภิปราย
ประเด็น 
ปัญหาได้ แต่
ไม่สามารถ
สรุปได ้
ความสมบูรณ์ 
ไม่มี 
 

4 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

ใช้วิธีที่หลากหลายใน
การค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูล  
มีการจำแนก และ
สรุปได้ดี นำเสนอครบ 

มีการค้นคว้ารวบ 
รวมข้อมูลแต่ไม่ 
หลากหลายแต่ได้ 
เนื้อหาที่พอสรุป
ได้ มีการนำเสนอ
ที่ด ี

มีการค้นคว้า
รวบรวมข้อมูล 
สามารถสรุปและ
นำเสนอท่ีได้
เนื้อหา แต่ขาด
ความชัดเจน 

ค้นคว้า
รวบรวม
ข้อมูลไม่
สมบูรณ์ 
ขาดการ
จำแนก 
เนื้อหาขาด
ความ 
สมบูรณ์ 

3 
 
 

คุณนิสัย 
ในการทำงาน 

ใฝ่รู้ฝ่เรียนรู้จัก 
สร้างงานด้วยความ
ขยัน และพยายามรับ
ผิด  ชอบมุ่งม่ันทำ  
งานได้สมบูรณ์ 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแต่ไม่ 
สม่ำเสมอมีความ 
พยายามและ
รับผิดชอบ 
ทำงานงานเสร็จ
ทันกำหนด 

พยายามสร้างงาน 
ที่ได้รับมอบ 
หมาย แต่ล่าช้า
ขาดความ
รอบคอบ งานไม่ 
สมบูรณ์ 

ไม่มีความ
พยายามใน
การทำงาน 
และขาดความ
รับผิดชอบ  
งานไม่เสร็จ
ตาม 
กำหนด 

3 

ระดับคะแนน  31- 40  หมายถึง ดีมาก 21- 30  หมายถึง ดี 
        11- 30  หมายถึง พอใช้      1- 10   หมายถึง ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้.................................................................................................... 

ชั้น............................เวลา............................ชั่วโมง.............................. 
 คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
     ระดับปฏิบัติ  4  หมายถึง  การปฏิบัติมากที่สุด   3  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                 2  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง  1  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

 
รายการประเมิน 

 

 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
    การเรียนรู้ / ตัวชีว้ัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
    ความรู้  ทักษะ / กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
    ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ 
    เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
                                 รวม /สรุปผล ..............................     
                      หรือ  เฉลี่ย /สรุปผล.............................     
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การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ์  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.75  ปรับปรุง   1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25  ด ี  3.26 – 4.00  ดีมาก  
หรือ 
         คะแนน  12 – 20        ปรับปรุง  21 – 30         พอใช้   31 – 39        ดี   40 – 48        ดีมาก 
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คณะผู้จัดทำ 

 
๑.นางธนพร  อรชร                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๒.นายปรีดี  ภมรสูตร                         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๓.นายภัทรพล  สุรชิต                         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๔.นางสุนีย์  ชิวปรีชา                          ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๕.นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร                     ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๖.นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกลิ่น           ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๗.นางสาวสุชาดา  พึ่งพระ                    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๘.นางสาวอโนทัย  สองเมือง                  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๙.นางสาวถิรนันท์  จำปาวงค์                 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๐.นายสุขสันต์  ผมทอง                      ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๑.นางสาวพัชริยา  มุ่งฝอยกลาง            ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๒.นางสาวปิยะวรรณ  สุขขำ                ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 


