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ค าน า 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖ 3)     
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 นี้ ได้ปรับปรุง และพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ หน่วยการเรียนรู้ ต้ังแต่ช่ือหน่วย การเรียนรู้ 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ช้ินงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  และเวลาเรียน  
ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖3)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีได้ปรับปรุงและพัฒนา คงเป็นประโยชน์ส าหรับ
ครูผู้สอน ในการน าไปใช้ในการจัดท า  ก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
ท่ีช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จไว้ ณ โอกาสนี้ 

   

     โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
            มิถุนายน  ๒๕๖3 
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ความส าคัญและธรรมชาติวิชา 
 

ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคล และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  นอกจากนี้  ยัง
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ท าให้เกิดความ
เข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง และมี คุณธรรม  สามารถน าความรู้
ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่ีมีความเช่ือม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  
เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   โดยได้ก าหนดสาระ
ต่างๆไว้ ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมท้ังบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต   ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ การเป็น
พลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์  การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 ประวัติศาสตร์  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมท่ีส าคัญของโลก   

 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของส่ิงต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 



 
 

๒ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ 1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา

ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี   และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระที่ 2     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  
 ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมท้ังเข้าใจ  
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.3.2    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ 4     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และ

การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1     เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน

ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ   
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 



 
 

๓ 
 

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ท่ีอยู่รอบข้าง  ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  ท่ีอยู่อาศัย  
และเช่ืองโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 

 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการ  และมีข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาให้เป็น          
ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ  มีความเป็นพลเมืองดี  มี
ความรับผิดชอบ  การอยู่ร่วมกันและการท างานกับผู้อื่น  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน  และได้ฝึกหัด
ในการตัดสินใจ 

 ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ  
ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต  มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับรายรับ-
รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมขั้นต้นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ได้รับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ท้ังเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทาง
กายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมท้ังการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความเป็น
ประเทศไทย 

 ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลัก
ค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

 ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด 
ภาค และประเทศ รวมท้ังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่นตนเอง
มากยิ่งขึ้น 

 ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การท าความเข้าใจ  ในภูมิภาค   ซีกโลกตะวันออก
และตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
การด าเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร          
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

หลักสูตรโรงเรียนโรงเรียน บ้านนาวัลเปรียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต  
 3. มีวินัย  
 4. ใฝุเรียนรู้  
 5. อยู่อย่างพอเพียง  
 6. มุ่งมั่นในการท างาน  
 7. รักความเป็นไทย  
 8. มีจิตสาธารณะ  
 



 
 

๕ 
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

สาระที่ 1    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1  รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ  
    ศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม  
    หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
ตัวชี้วัด 

ป.2/1 บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
ป.2/2  สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงการออกผนวชหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
ป.2/3 ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และ  
         ศาสนกิชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
ป.2/4 บอกความหมาย ความส าคัญ และเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓  
           ในพระพทุธศาสนา หรอืหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
ป.2/5 ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลักศาสนา  
ป.2/6 เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-ศาสนา หรือ   
         การพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนบัถือ ตามท่ีก าหนด  
ป.2/7 บอกช่ือศาสนา ศาสดา และความส าคัญของคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่นๆ  

 

มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  
 หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  

ตัวชี้วัด 
ป.2/1  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง  
ป.2/2  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง  

 
สาระที่ 2   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
ป.2/2 ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 
ป.2/3 แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอื่นท่ีแตกต่างกัน  
         โดยปราศจากอคติ 
ป.2/4 เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น   

มาตรฐาน ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา        
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 
 

๖ 
 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1  อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
ป.2/2  ระบุผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน  

 
สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร  
ท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

ตัวชี้วัด 
ป.2/1  ระบุทรัพยากรท่ีน ามาผลิตสินค้าและบริการท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ป.2/2  บอกท่ีมาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว 
ป.2/3  บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง 
ป.2/4  สรุปผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับรายได้และการออม  

มาตรฐาน ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1  อธิบายการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ 
ป.2/2  บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
 

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน  ใช้แผนท่ี

และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1  ระบุส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
ป.2/2  ระบุต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏในแผนผัง แผนท่ี รูปถ่าย และลูกโลก 
ป.2/3  สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี        
                       การด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการ   
                       พัฒนาท่ียั่งยืน 
ตัวชี้วัด 
ป.2/1 อธิบายความส าคัญของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
ป.2/2 จ าแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วไม่หมดไปและท่ีใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า  
ป.2/3 อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
ป.2/4 มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

 



 
 

๗ 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ 
    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 ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าท่ีพลเมือง * 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 

 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา  ( ป.๑-ป.๖ ) เรียนท้ังปี เท่ากับ ๑ ,๐๐๐ ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝุรู้ใฝุเรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผล
ประเมินผลเป็น   รายปี   



 
 

๘ 
 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ ทางโรงเรียนได้จัดการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน  จ านวน ๒๐๐ 
ช่ัวโมง ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ -๖   โดยไม่น าคะแนนและระดับผลการเรียนในรายวิชาสอนเสริมไปคิด
รวมเพื่อตัดสินการเล่ือนช้ันของนักเรียน มีรายวิชาและจ านวนช่ัวโมงดังนี้    
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑ - ๖ จ านวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ช่ัวโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี   เป็นโครงสร้างท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา / 
กิจกรรมเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช้ันปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙ 
 

  โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

 
 
 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑2๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑2๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑2๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส ๑2๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑2๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑2๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑2๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑2๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
อ ๑2๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 ๔๐ 

 หน้าท่ีพลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

 แนะแนว + หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 ช้ัน   ประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ช่ัวโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  

 
 

 
 



 
 

๑๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                   
รหัสวิชา  ส12101  ช่ือวิชา  สังคมศึกษา         ชั้นประถมศึกษาปีที่  2           เวลา  ๔0  ชั่วโมง                                                

 ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ  พุทธประวัติต้ังแต่
ประสูติจนถึงการออกผนวชหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด ความหมาย ความส าคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด ช่ือศาสนา ศาสดา และความส าคัญของคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ และศาสนาอื่นๆ  บอกท่ีมาของ
รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  ตลาดนัดใน
หมู่บ้าน การแลกเปล่ียนสินค้าและบริการโดยวิธีต่างๆ อธิบาย  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ี
ตนนับถือ ปฏิบัติตนในศาสนพิธ ี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา  ของศาสนาท่ีตนนับถือ  มารยาทไทย  
ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม  แสดงพฤติกรรมในการ
ยอมรับความคิดความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอื่นท่ีแตกต่างกันโดยปราศจากอคติ  เคารพในสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ความสัมพันธ์ของตนเอง  และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน ระบุผู้มีบทบาท  อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียน  และชุมชน  ระบุส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน  ระบุต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่างๆท่ี
ปรากฏในแผนผัง แผนท่ี รูปถ่ายและลูกโลก  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ท า
ให้เกิดปรากฏการณ์ อธิบายความส าคัญของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น จ าแนกและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วไม่หมดไปและท่ีใช้แล้วหมดไปอย่างคุ้มค่า ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์  มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน เห็นคุณค่าช่ืนชมการสวดมนต์  แผ่
เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ ตามท่ีก าหนด  แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ีก าหนด  การท าความดีของตนเอง  บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา  
ความส าคัญและคุณค่าของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคมและการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุง
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้กระบวนการบอกเล่า  ยกตัวอย่าง  การสืบเสาะหา  ระบุ  แยกแยะ  
เปรียบเทียบ  สรุป  และอธิบาย  

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาหาความรู้  น าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน มีสมรรถนะท่ีส าคัญในการส่ือสาร การคิด   การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และภูมิใจ
ในท้องถิ่น   
 
 



 
 

๑๑ 
 

 

 ตัวชี้วัด 
 ส 1.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 
 ส 1.2   ป.2/1, ป.2/2 
 ส 2.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ส 2.2   ป.2/1, ป.2/2 
 ส 3.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ส 3.2   ป.2/1, ป.2/2 
 ส 5.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 ส 5.2   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
  
 รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๒ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัส  ส12101 
ชื่อวิชาสังคมศึกษาศึกษา             ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2             เวลารวม ๔0 ชั่วโมง 
ล าดั
บที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ศาสนาน่ารู้ ส 1.1   
ป.2/1   
ป.2/2    
ป.2/7 

คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธ 
ศาสนา ท าให้พระพุทธศาสนามีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตของคนไทย และเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย การศึกษาพุทธ
ประวัติ ประวัติของศาสนา ศาสดา และ
คัมภีร์ของศาสนาต่างๆ จะท าให้เรามี
ความรู้ ความเข้าใจในศาสนาต่างๆ มาก
ขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 

๔ ๗ 

2 หลักธรรมน า 
ความสุข 

ส 1.1   
ป.2/4 
ป.2/5 

ศาสนาทุกศาสนามีหลักธรรมของศาสนา
ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนั้น เรา
จึงควร ท าความดีตามหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อส่งผลให้บุคคลใน
สังคม 
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

๕ ๘ 

3 เราต้องท าดี ส 1.1   
ป.2/3   
ป.2/5 

การศึกษาการท าความดีของบุคคลต่างๆ 
เช่น ประวัติพุทธสาวก ชาดก เรื่องเล่า 
ศาสนิกชนตัวอย่าง และบุคคลต่างๆ ใน
ครอบครัวและโรงเรียน ท าให้เราเกิด
ความช่ืนชม เห็นคุณค่า และเป็น
แบบอย่างในการท าความดีของตนได้ 

๓ ๖ 

4 ชาวพุทธที่ดี ส 1.1   
ป.2/6 
ส 1.2   
ป.2/1   
ป.2/2 

ชาวพุทธที่ดีควรรู้จักพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนา เช่น สวดมนต์ไหว้
พระ แผ่เมตตา ฝึกสมาธิ เข้าร่วมพิธีกรรม
และวันส าคัญทางศาสนาตามความ
เหมาะสม และปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
อย่างถูกต้อง ตามมรรยาทชาวพุทธที่ดี 
เป็นการธ ารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือไว้ 
 

๓ ๗ 
 



 
 

๑๓ 
 

ล าดั
บที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

5 
 
 
 
 
 
 
 

กฎของ 
การอยู่ 
ร่วมกัน 

ส 2.1   
ป.2/1   
ป.2/2 
ป.2/3   
ป.2/4 

การอยู่ร่วมกันของคน ไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชนจ าเป็น 
ต้องมีการก าหนดข้อตกลง กฎ หรือ
ระเบียบ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สงบสุข และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น บุคคลมี
ความแตกต่างกันในด้านต่างๆ เราจึงควร
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นตามมารยาทไทยท่ีเป็น
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงาม สมควรท่ี
เราคนไทยควรปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และธ ารงรักษาไว้ 
 

๔ ๗ 

6 ชุมชน 
ของเรา 

ส 2.2   
ป.2/1  
ป.2/2 

ตัวเราและครอบครัวของเรา มีความ 
สัมพันธ์กับชุมชนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน ดังนั้นเราจึงควรมีส่วนร่วมใน
การดูแลชุมชนตามบทบาทหน้าท่ีของตน 
การรู้บทบาทของบุคคลในโรงเรียนและ
ในชุมชน ท าให้เข้าใจระบบการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 
 

๓ ๗ 

7 ผลิตและ
บริโภค 

ส 3.1   
ป.2/1 
ส 3.2   
ป.2/1  
ป.2/2 

การผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ต้องใช้
ทรัพยากรในการผลิต จึงต้องรู้จักใช้ให้
คุ้มค่า และในการค้า ขายสินค้าและ
บริการมีความสัมพันธ์กันและจ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิตในชุมชน 
 

๔ ๗ 

8 รับและจ่าย 
อย่างฉลาด 

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

การประกอบอาชีพสุจริตของสมาชิกใน
ครอบครัวท าให้เกิดรายได้น ามาใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน ในการท าบัญชรีับ-จ่าย เป็น
ผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะ 
สม เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 

๔ ๗ 



 
 

๑๔ 
 

ล าดั
บที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

9 ส่ิงแวดล้อม 
รอบตัว 

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

ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรา และทรัพยากร
ทางธรรมชาติ มีคุณค่า 
และมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของ
ส่ิงมีชีวิตต่างๆ การท าลายส่ิงแวดล้อมท า
ให้เกิดผลกระทบ ต่อส่ิงมีชีวิต 
การมีส่วนร่วมในการดูแล ปรับปรุง
ส่ิงแวดล้อมเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๔ ๗ 

10 ปรากฏการ
ณ์ธรรมชาติ
กับการ
ด าเนินชีวิต 

ส 5.1   
ป.2/2 
ส 5.2   
ป.2/3 

การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ 
ลูกโลก แผนท่ี แผนผัง และภาพถ่าย ท า
ให้สามารถบอกต าแหน่งและลักษณะทาง
กายภาพของส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่บน
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เหล่านั้นได้ โลก 
ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ มี
ความสัมพันธ์กัน ท าให้เกิดปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อการด าเนินชีวิต
ของมนุษย ์

๔ ๗ 

รวมระหว่างป ี ๓8 ๗0 
สอบกลางป/ีสอบปลายปี 2 30 

รวมตลอดปี  ๔0 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๕ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
รายวิชาพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้    ศาสนาน่ารู้     ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2        เวลา  ๔  ชั่วโมง 
 
1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ศาสนาน่ารู้  
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ส 1.1    รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ 
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
ป.2/2 สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงการออกผนวชหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ี

ก าหนด 
ป.2/7 บอกช่ือศาสนา ศาสดา และความส าคัญของคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนา  

อื่นๆ 
3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
  คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ท าให้พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทย และ
เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย การศึกษาพุทธประวัติ ประวัติของศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ 
จะท าให้เรามีความรู้ ความเข้าใจในศาสนาต่างๆ มากขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         4.1.1 พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 
        4.1.2 สรุปพุทธประวัติ  

o ประสูติ      -  เหตุการณ์หลังประสูติ 
-  แรกนาขวัญ 
-  การศึกษา 
-  การอภิเษกสมรส 
-  เทวทูต ๔ 

o การออกผนวช 
4.1.3 ช่ือศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ  

o พระพุทธศาสนา 
-  ศาสดา : พระพุทธเจ้า 
-  คัมภีร์ : พระไตรปิฎก 

o ศาสนาอิสลาม 
-  ศาสดา : มุฮัมมัด 
-  คัมภีร์ : อัลกุรอาน 



 
 

๑๖ 
 

o คริสต์ศาสนา 
-  ศาสดา : พระเยซ ู
-  คัมภีร์ : ไบเบิล 

o ศาสนาฮินดู 
-  ศาสดา : ไม่มีศาสดา 

    -  คัมภีร์ :  พระเวท  พราหมณะ อุปนิษัท  อารัณยกะ   
  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  
    - 
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   
 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
6.2 มีวินัย             
6.3 มุ่งมั่นในการท างาน   
6.3 รักความเป็นไทย 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การอภิปราย เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 
 7.2 การอภิปรายของกลุ่มเรื่อง พุทธประวัติโดยสรุป 
 7.3 การอภิปรายของกลุ่มเรื่อง ศาสนาต่าง ๆ 
 7.4 ใบกิจกรรมเรื่อง ศาสนาน่ารู้ 
 ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนท ากิจกรรม 3 กิจกรรม ตามค าช้ีแจงให้ถูกต้อง (5 คะแนน)  
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอภิปรายเรื่อง
พระพุทธศาสนาเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับพอใช้ 

การอภิปรายของกลุ่ม
เรื่อง พุทธประวัติโดย
สรุป 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับพอใช้ 

การอภิปรายของกลุ่ม
เรื่อง ศาสนาต่าง ๆ 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับพอใช้ 



 
 

๑๗ 
 

 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ใบกิจกรรม 
เรื่องศาสนาน่ารู้ 

ตรวจใบกิจกรรม 
เรื่องศาสนาน่ารู้ 

เกณฑ์การประเมิน
(รูบริค) 

ร้อยละ 80 
 

9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1 ศึกษาและร่วมกันอภิปราย เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย (๐.๕ ช่ัวโมง) 
9.2 แบ่งกลุ่มศึกษาและสืบค้นข้อมูลเรื่อง พุทธประวัติโดยสรุป เกี่ยวกับเรื่อง การประสูติ เหตุการณ์

หลังประสูติ แรกนาขวัญ การศึกษา การอภิเษกสมรส เทวทูต ๔ และการออกผนวช จากนั้นแต่ละกลุ่มผลัด
กันน าเสนอผลการอภิปรายหน้าช้ัน (๒ ช่ัวโมง) 
 9.3 แบ่งกลุ่มศึกษาและสืบค้นข้อมูลเรื่อง ศาสนาต่าง ๆ โดยสรุป เกี่ยวกับ ช่ือศาสนา ศาสดา และ
คัมภีร์ของศาสนาต่าง  ๆจากนั้นแต่ละกลุ่มผลัดกันน าเสนอผลการอภิปรายหน้าช้ัน (๑ ช่ัวโมง) 
 9.4 รวบรวมข้อมูลความรู้ท่ีได้ศึกษามาท าใบกิจกรรม (๐.๕ ช่ัวโมง) 
 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๘ 
 

แบบประเมินการอภิปราย 
 

เลข
ท่ี 

รายการประเมินและระดับคุณภาพ 
การ

วางแผน
งาน 

การ
ปฏิบัติ 
งาน 

ความ
ต้ังใจใน
การร่วม
กิจกรรม 

ข้อมูล
การ

อภิปราย 

การตอบ
ค าถาม 

รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

x  
 

ผลการ
ประเมิน 

3 3 3 3 3 15   
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         

รวม   
เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0     หมายถึง ดี         ระดับคุณภาพ 1.1 - 2       หมายถึง พอใช้                         
ระดับคุณภาพ 0 – 1.0        หมายถึง ปรับปรุง 

การวัดและประเมินการอภิปราย 
 
ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
การวางแผนงาน มีการวางแผนงาน และ

ท าตามข้ันตอนท่ีวางไว้ 
มีการวางแผนงาน แต่
ท าตามข้ันตอนไม่ได้ 

ไม่มีการวางแผนงาน  

การปฏิบัติงาน มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานและ

ปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

ไม่มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานแต่พยายาม
ปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

ไม่มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานและงานไม่
เสร็จตามก าหนดเวลา 

ความต้ังใจในการร่วม
กิจกรรม 

ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
ตลอดเวลา 

ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
บ้างแต่ไม่ตลอดเวลา 

ไม่ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
เ 

ข้อมูลการอภิปราย ข้อมูลถูกต้อง 
มีการสรุปประเด็น 

ได้ชัดเจน 

ข้อมูลถูกต้อง 
มีการสรุปประเด็น 

แต่ไม่ชัดเจน 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ไม่มีการสรุปประเด็น 

 
การตอบค าถาม ตอบค าถามได้ถูกต้อง

ชัดเจน 
ตอบค าถามได้ถูกต้อง

แต่ไม่ชัดเจน 
ตอบค าถามไม่ได้ 

 



 
 

๑๙ 
 

ใบกิจกรรม 
เร่ือง ศาสนาน่ารู ้

 
ชื่อ..............................................................................เลขที.่...............ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
ค าช้ีแจง กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนหาภาพที่แสดงว่า “พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย”  

        มาติดในกรอบแล้วบันทึกข้อมูล (5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพนี้เป็นภาพ..................................................................................... 

 
 
 
 
 
ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่า “พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย” คือ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๐ 
 

ค าช้ีแจง กิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนเลือกค าท่ีก าหนดให้ มาเขียนเรียบเรียงตามล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
                                   กอ่นหลังในพทุธประวติั  (5 คะแนน) 
 

การพบเทวทูต 4   การศึกษา การออกผนวช  การประสูติ  
 
พิธีแรกนาขวัญ   การอภิเษกสมรส  เหตุการณ์หลังประสูติ  

 
 
พุทธประวัติตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
1......................................................................  

 
2.......................................................................   

 
3.......................................................................   

 
4.......................................................................  

 
5.......................................................................  

 
6.......................................................................  

 
 7.......................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๑ 
 

ค าช้ีแจง กิจกรรมที่ 3 ให้นักเรียนน าค าท่ีก าหนดให้ไปเขียนแผนผังความคิดท่ีแสดงช่ือศาสนา ศาสดา  
        และคัมภีรข์องศาสนาท่ีมีในประเทศไทย (5 คะแนน) 

 
พระพุทธศาสนา  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาฮินดู  ศาสนาคริสต์ 
 
นบีมูฮัมหมัด  พระเยซู   พระพุทธเจ้า  ไม่มี  
 
พระไตรปิฎก อัลล-กุลอาน ไบเบิล  พระเวท , พราหมณะ, อุปนิษัท, อารัณยกะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสนา 

ศาสดา 

ศาสดา ศาสดา 

ศาสดา คมัภีร์ 

คมัภีร์ คมัภีร์ 

คมัภีร์ 



 
 

๒๒ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ใบกิจกรรมเร่ือง ศาสนาน่ารู้ 

 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
กิจกรรมท่ี 1 ภาพถูกต้อง

ชัดเจน ตอบ
ค าถามถูกต้อง 

ได้ใจความ
สมบูรณ์ดี 

ภาพถูกต้อง
ชัดเจน ตอบ

ค าถามถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

ภาพถูกต้อง
ชัดเจน ตอบ
ค าถามไม่
ถูกต้อง 

ภาพไม่ชัดเจน 
ตอบค าถาม

ถูกต้อง 
แต่ไม่สมบูรณ์ 

ภาพไม่ชัดเจน 
ตอบค าถาม 
ไม่ถูกต้อง 

 

กิจกรรมท่ี 2 เรียงล าดับ
เหตุการณ์ได้

ถูกต้อง 
ท้ัง 7 เรื่อง 

เรียงล าดับ
เหตุการณ์ได้

ถูกต้อง 
ท้ัง 5-6 เรื่อง 

เรียงล าดับ
เหตุการณ์ได้

ถูกต้อง 
ท้ัง 3-4 เรื่อง 

เรียงล าดับ
เหตุการณ์ได้

ถูกต้อง 
ท้ัง 2 เรื่อง 

เรียงล าดับ
เหตุการณ์ได้

ถูกต้อง 
ท้ัง 1 เรื่อง 

กิจกรรมท่ี 3 น าค าท่ีก าหนด
ไปเขียน

แผนผังถูก 
11- 12 ค า 

น าค าท่ีก าหนด
ไปเขียน

แผนผังถูก 8-
10 ค า 

น าค าท่ีก าหนด
ไปเขียน

แผนผังถูก 5-
7 ค า 

น าค าท่ีก าหนด
ไปเขียน

แผนผังถูก 3-
4 ค า 

น าค าท่ีก าหนด
ไปเขียน

แผนผังถูก 1-
2 ค า 

 
เกณฑ์การประเมิน 
น าคะแนนจากท้ัง 3 กิจกรรม รวมกัน แล้วหารด้วย 3 จะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๓ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้    หลักธรรมน าความสุข   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   เวลา  ๕  ช่ัวโมง 

 
1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง หลักธรรมน าความสุข  
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ส 1.1    รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ 
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ตัวชี้วัด 
ป.2/4 บอกความหมาย ความส าคัญ และเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ใน

พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
ป.2/5 ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลักศาสนา   

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
   ศาสนาทุกศาสนามีหลักธรรมของศาสนาให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนั้น เราจึงควร   ท าความดี
ตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อส่งผลให้บุคคลในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         4.1.1  พระรัตนตรัย  

           - ศรัทธา 
      โอวาท ๓ 

         - ไม่ท าช่ัว (เบญจศีล)        
       - ท าความดี 

 เบญจธรรม 
 หิริ-โอตตัปปะ 
 สังคหวัตถุ ๔               
 ฆราวาสธรรม ๔ 
 กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ และโรงเรียน 
 มงคล ๓๘  

           - กตัญญู        - สงเคราะห์ญาติพี่น้อง     
         - ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 

     พุทธศาสนสุภาษิต 
     - นิมิตฺต  สาธุรูปาน  กตญฺญ กตเวทิตา  (ความกตัญญ กตเวทีเป็นเครื่องหมาย ของคนดี) 

          - พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร   (มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร) 
4.1.2  ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว และในโรงเรียน 
  



 
 

๒๔ 
 

  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  - 
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   
 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
6.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
6.3 ใฝุเรียนรู้ 
6.4 อยู่อย่างพอเพียง 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การอภิปรายเรื่องศรัทธาในพระรัตนตรัย 
 7.2 การน าเสนอผลงานเรื่องพุทธศาสนสุภาษิต 
 7.3 การน าเสนอผลงานเรื่องโอวาท 3 
 7.4 บันทึกการเป็นเด็กดี 

7.5 การแสดงบทบาทสมมุติ เกี่ยวกับการท าความดี 
 ลักษณะงานสุดท้าย 
 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการท าความดี กลุ่มละ 1 เรื่อง (โดยไม่ซ้ า
กัน) จากนั้นให้ตอบค าถามว่าการกระท าดีนั้นเข้ากับหลักธรรมใดทางพระพุทธศาสนาหรือ 
พุทธศาสนสุภาษิต มีหัวข้อเรื่องดังนี้ 

เรื่องท่ี 1 ช่วยเพื่อนท่ีได้รับบาดเจ็บจากการตกเครื่องเล่นในสนาม 
เรื่องท่ี 2 ช่วยเหลือเพื่อนท่ีบ้านประสบภัยน้ าท่วม  
เรื่องท่ี 3 เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน 
เรื่องท่ี 4 ช่วยดูแลคุณแม่ท่ีไม่สบาย 
เรื่องท่ี 5 ช่วยเหลือสุนัขท่ีโดนรถชนบาดเจ็บ (5 คะแนน) 

8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอภิปรายเรื่อง
ศรัทธาในพระรัตนตรัย 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับพอใช้ 

การน าเสนอผลงาน
เรื่องพุทธศาสนสุภาษิต 

การสังเกต 
การน าเสนอผลงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

การน าเสนอผลงาน
เรื่องโอวาท 3 

การสังเกต 
การน าเสนอผลงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

บันทึกความดีของฉัน
และผู้อื่น 

ตรวจแบบบันทึกความ
ดีของฉันและผู้อื่น 

แบบประเมิน 
การบันทึก 

ผ่านระดับดี 



 
 

๒๕ 
 

 8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การแสดงบทบาทสมมุติ 
เกี่ยวกับการท าความดี 

สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงบทบาทสมมุติ
และการตอบค าถาม 

แบบตรวจสอบรายการ
การแสดงบทบาทสมมุติ
และการตอบค าถาม 

ผ่าน 3-4 รายการ 

 
9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ศึกษาเพื่อบอกความหมาย และความส าคัญของพระรัตนตรัย  และร่วมกันอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความศรัทธาในพระรัตนตรัย (๑ ช่ัวโมง) 

9.2 ศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่มเกี่ยวกับสาระส าคัญของพุทธศาสนสุภาษิตตามท่ีก าหนด แล้ว
น าเสนอผลงานหน้าช้ัน (1 ช่ัวโมง) 
 9.3 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมโอวาท 3 กลุ่มละ 1 
หัวข้อ (ไม่ซ้ ากัน) ว่าแต่ละหลักธรรมสอนให้ปฏิบัติอย่างไร จากนั้นแต่ละกลุ่มผลัดกันน าเสนอข้อมูลหน้าช้ัน 
(๑ ช่ัวโมง) 
 9.4 ศึกษาและสืบค้นข้อมูลจากชีวิตจริงเกี่ยวกับการท าความดีของบุคคลในครอบครัว บุคคลใน
โรงเรียน และการท าความดีตามหลักศาสนา (๑ ช่ัวโมง) 

9.5 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการท าความดี (โดยไม่ซ้ ากัน) (1 
ช่ัวโมง)  

 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 
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แบบประเมินการอภิปราย 
 

เลข
ท่ี 

รายการประเมินและระดับคุณภาพ 
การ

วางแผน
งาน 

การ
ปฏิบัติ 
งาน 

ความ
ต้ังใจใน
การร่วม
กิจกรรม 

ข้อมูล
การ

อภิปราย 

การตอบ
ค าถาม 

รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

x  
 

ผลการ
ประเมิน 

3 3 3 3 3 15   
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

รวม   
เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0     หมายถึง ดี         ระดับคุณภาพ 1.1 - 2         หมายถึง พอใช้                         
ระดับคุณภาพ 0 – 1.0         หมายถึง ปรับปรุง 

 
การวัดและประเมิน การอภิปราย 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

การวางแผนงาน มีการวางแผนงาน และ
ท าตามข้ันตอนท่ีวางไว้ 

มีการวางแผนงาน แต่
ท าตามข้ันตอนไม่ได้ 

ไม่มีการวางแผนงาน  

การปฏิบัติงาน มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานและ

ปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

ไม่มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานแต่พยายาม
ปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

ไม่มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานและงานไม่
เสร็จตามก าหนดเวลา 

ความต้ังใจในการร่วม
กิจกรรม 

ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
ตลอดเวลา 

ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
บ้างแต่ไม่ตลอดเวลา 

ไม่ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
เ 

ข้อมูลการอภิปราย ข้อมูลถูกต้อง 
มีการสรุปประเด็น 

ได้ชัดเจน 

ข้อมูลถูกต้อง 
มีการสรุปประเด็น 

แต่ไม่ชัดเจน 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ไม่มีการสรุปประเด็น 

 
การตอบค าถาม ตอบค าถามได้ถูกต้อง

ชัดเจน 
ตอบค าถามได้ถูกต้อง

แต่ไม่ชัดเจน 
ตอบค าถามไม่ได้ 



 
 

๒๗ 
 

การน าเสนอผลงานของนักเรียน 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน น้ าหนัก 
4 3 2 1 

วิธีการน าเสนอ การน าเสนอมีล าดับ
ขั้นตอนน่าสนใจและ
ใช้ส่ือประกอบได้
เหมาะสม  

การน าเสนอมี
ล าดับข้ันตอน
น่าสนใจแต่ใช้ส่ือ
ไม่เหมาะสม  

การน าเสนอมี
ล าดับข้ันตอน
แต่ไม่น่าสนใจ  
 

การน าเสนอ
ไม่เป็นล าดับ
ขั้นตอน 

4 

ข้อมูล มีข้อมูลท่ีถูกต้อง
ท้ังหมด 

มีข้อมูลท่ีถูกต้อง
เกือบท้ังหมด 

มีข้อมูล 
ท่ีถูกต้องเกิน
ครึ่ง 

ข้อมูล 
ไม่ค่อย
ถูกต้อง 

3 

การใช้ภาษา ส่ือความหมายเข้าใจ
ชัดเจนไม่วกวนและ
ออกเสียงอักขระ
ถูกต้องทุกแห่ง 

ส่ือความหมายได้
เข้าใจชัดเจนแต่
ออกเสียงอักขระไม่
ถูกต้องบางแห่ง 

ส่ือความหมาย
ได้เข้าใจแต่ออก
เสียงอักขระ 
ไม่ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

ส่ือความหมาย
ไม่เข้าใจ 

1 

บุคลิกท่าทาง มีความเช่ือมั่น ลีลา
ท่าทางเหมาะสม การ
แต่งกายเรียบร้อย 

มีความเช่ือมั่น 
ลีลาท่าทาง
เหมาะสม การแต่ง
กายไม่เรียบร้อย 

มีความเช่ือมั่น 
ลีลาท่าทาง
เหมาะสม  
การแต่งกาย 
ไม่เหมาะสม 

ขาดความ
เช่ือมั่น 

1 

การประสาน
สายตา 

ประสานสายตาผู้ฟัง
ตลอดเวลาโดยนานๆ
ครั้งท่ีจะดูบันทึกท่ีจด
ไว้ 

ประสานสายตา
ผู้ฟังค่อนข้างมาก
แต่บ่อยครั้งท่ีจะดู
บันทึกท่ีจดไว้ 

ประสานสายตา
ผู้ฟังบ้างแต่
ส่วนใหญ่จะ
อ่านบันทึกท่ีจด
ไว้ 

อ่านบันทึกท่ี
จดไวโ้ดยไม่
ประสาน
สายตากับผู้ฟัง
เลย 

1 

ระดับคุณภาพ 
คะแนน  31-40  หมายถึง    ดีมาก 
คะแนน  21-30  หมายถึง    ดี 
คะแนน  11-20  หมายถึง    พอใช้ 
คะแนนต่ ากว่า  10  หมายถึง    ปรับปรุง 
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บันทึกความดีของฉันและผู้อื่น 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนแต่ละคนท าบันทึกความดีท่ีตนเองท า และผู้อื่นท าในแต่ละวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์  

 แล้วให้ผู้ปกครองเซ็นรับรอง 
 

วัน/เดือน/ปี ความดีท่ีท า ผู้ปกครอง 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

ช่ือ..................................................................................................... 
อายุ.............................ปี  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียน..................................................................... 
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แบบตรวจสอบรายการ “การแสดงบทบาทสมมุติ” 
ค าช้ีแจง ให้ท าเครื่องหมาย  ท่ีปรากฏพฤติกรรมของนักเรียน 

 

 
เลขท่ี 

 
 

ช่ือ-สกุล 
 ท่า

ทา
ง

เล
ียน

แบ
บ 

ตัว
ละ

คร
 

กา
รแ

สด
ง

อา
รม

ณ์ 
ท่า

ทา
งแ

ละ
น้ า

เส
ียง

ตา
ม

เห
ตุก

าร
ณ์ 

กา
รต

อบ
ค า

ถา
มถู

กต
้อง

 สรุปผล 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        

 
เกณฑ์การตัดสิน นักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการ 3-4 รายการถือว่าผ่าน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

รายวิชาพื้นฐาน                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้    เราต้องท าดี      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2          เวลา   ๓    ชั่วโมง 

 
1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง เราต้องท าดี  
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ส 1.1    รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ 
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ตัวชี้วัด 
ป.2/3 ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศา

สนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
ป.2/5 ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลักศาสนา   

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
   การศึกษาการท าความดีของบุคคลต่างๆ เช่น ประวัติพุทธสาวก ชาดก เรื่องเล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง 
และบุคคลต่างๆ ในครอบครัวและโรงเรียน ท าให้เราเกิดความช่ืนชม เห็นคุณค่า และเป็นแบบอย่างในการ
ท าความดีของตนได้ 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

        4.1.1    สามเณรราหุล 
  วรุณชาดก 
  วานรินทชาดก 
  สมเด็จพระญาณสังวร    (ศุข ไก่เถ่ือน) 
   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)   

4.1.2  ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว และในโรงเรียน (ตาม
สาระในข้อ 4) 

  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  
    -  
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   
 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    

5.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 
 



 
 

๓๑ 
 

6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
6.2 ใฝุเรียนรู้             
6.3 มุ่งมั่นในการท างาน   
6.4 รักความเป็นไทย 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การอภิปราย เรื่อง สามเณรราหุล  

7.2 การน าเสนอผลงานชาดกเรื่องเล่า 
 7.3 การอภิปรายเรื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง 
 7.4 แผนผังความคิดเรื่องเราต้องท าดีตามแบบอย่าง 
 ลักษณะงานสุดท้าย 
 เขียนแผนผังความคิด เรื่องเราต้องท าดีตามแบบอย่าง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ท่ีเป็นแบบอย่าง
ในการด าเนินชีวิต จากตัวอย่างบุคคลท่ีได้ศึกษามาท้ัง 5 คน และเช่ือมโยงความสัมพันธ์ในการท าความดีท่ี
เป็นแบบอย่างของบุคคลนั้น  (5 คะแนน) 
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอภิปราย 
เรื่องสามเณรราหุล 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับพอใช้ 

การน าเสนอผลงาน
ชาดกเรื่องเล่า 

การสังเกต 
การน าเสนอผลงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

การอภิปราย 
เรื่อง ศาสนิกชน
ตัวอย่าง 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับพอใช้ 

  
8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
แผนผังความคิด 
เรื่องเราต้องท าดีตาม
แบบอย่าง 

ตรวจช้ินงาน เกณฑ์การประเมิน
(รูบริค) 

ผ่านระดับดี 
 

 
9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ศึกษาจาก วีดีทัศน์ เกี่ยวกับพุทธสาวก ผู้เป็นแบบอย่างในการท าความดี ท่ีนักเรียนควรรู้ ได้แก่
สามเณรราหุล และร่วมกันอภิปรายสรุปคุณธรรมและการท าความดีท่ีเป็นแบบอย่าง (1 ช่ัวโมง) 
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9.2 ศึกษาโดยการเล่านิทานชาดก เรื่อง วรุณชาดก และวานรินทชาดก แล้วแบ่งกลุ่มนักเรียน ให้แต่
ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลชาดกเรื่อง วรุณชาดก และวานรินทชาดก กลุ่มละ 1 เรื่อง จากนั้นให้ช่วยกันสรุปคติธรรม
ท่ีได้จากการฟังชาดก น าเสนอหน้าช้ันเรียน (๑ ช่ัวโมง) 

9.3 ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศาสนิกชนตัวอย่างท่ีควรศึกษาได้แก่ สมเด็จพระญาณสังวร(ศุข 
ไก่เถ่ือน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)  และร่วมกันอภิปรายสรุปคุณธรรม
และการท าความดีท่ีเป็นแบบอย่าง และเขียนเป็นแผนผังความคิดเรื่องเราต้องท าดีตามแบบอย่าง (๑ ช่ัวโมง) 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๓ 
 

แบบประเมินการอภิปราย 
 

เลข
ท่ี 

รายการประเมินและระดับคุณภาพ 
การ

วางแผน
งาน 

การ
ปฏิบัติ 
งาน 

ความ
ต้ังใจใน
การร่วม
กิจกรรม 

ข้อมูล
การ

อภิปราย 

การตอบ
ค าถาม 

รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

x  
 

ผลการ
ประเมิน 

3 3 3 3 3 15   
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

รวม   
เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0     หมายถึง ดี         ระดับคุณภาพ 1.1 - 2         หมายถึง พอใช้                         
ระดับคุณภาพ 0 – 1.0         หมายถึง ปรับปรุง 
 

การวัดและประเมิน การอภิปราย 
ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
การวางแผนงาน มีการวางแผนงาน และ

ท าตามข้ันตอนท่ีวางไว้ 
มีการวางแผนงาน แต่
ท าตามข้ันตอนไม่ได้ 

ไม่มีการวางแผนงาน  

การปฏิบัติงาน มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานและ

ปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

ไม่มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานแต่พยายาม
ปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

ไม่มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานและงานไม่
เสร็จตามก าหนดเวลา 

ความต้ังใจในการร่วม
กิจกรรม 

ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
ตลอดเวลา 

ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
บ้างแต่ไม่ตลอดเวลา 

ไม่ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
เ 

ข้อมูลการอภิปราย ข้อมูลถูกต้อง 
มีการสรุปประเด็น 

ได้ชัดเจน 

ข้อมูลถูกต้อง 
มีการสรุปประเด็น 

แต่ไม่ชัดเจน 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ไม่มีการสรุปประเด็น 

 
การตอบค าถาม ตอบค าถามได้ถูกต้อง

ชัดเจน 
ตอบค าถามได้ถูกต้อง

แต่ไม่ชัดเจน 
ตอบค าถามไม่ได้ 



 
 

๓๔ 
 

การน าเสนอผลงานของนักเรียน 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน น้ าหนัก 
4 3 2 1 

วิธีการน าเสนอ การน าเสนอมีล าดับ
ขั้นตอนน่าสนใจและ
ใช้ส่ือประกอบได้
เหมาะสม  

การน าเสนอมี
ล าดับข้ันตอน
น่าสนใจแต่ใช้ส่ือ
ไม่เหมาะสม  

การน าเสนอมี
ล าดับข้ันตอน
แต่ไม่น่าสนใจ  
 

การน าเสนอ
ไม่เป็นล าดับ
ขั้นตอน 

4 

ข้อมูล มีข้อมูลท่ีถูกต้อง
ท้ังหมด 

มีข้อมูลท่ีถูกต้อง
เกือบท้ังหมด 

มีข้อมูล 
ท่ีถูกต้องเกิน
ครึ่ง 

ข้อมูล 
ไม่ค่อย
ถูกต้อง 

3 

การใช้ภาษา ส่ือความหมายเข้าใจ
ชัดเจนไม่วกวนและ
ออกเสียงอักขระ
ถูกต้องทุกแห่ง 

ส่ือความหมายได้
เข้าใจชัดเจนแต่
ออกเสียงอักขระไม่
ถูกต้องบางแห่ง 

ส่ือความหมาย
ได้เข้าใจแต่ออก
เสียงอักขระ 
ไม่ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

ส่ือความหมาย
ไม่เข้าใจ 

1 

บุคลิกท่าทาง มีความเช่ือมั่น ลีลา
ท่าทางเหมาะสม การ
แต่งกายเรียบร้อย 

มีความเช่ือมั่น 
ลีลาท่าทาง
เหมาะสม การแต่ง
กายไม่เรียบร้อย 

มีความเช่ือมั่น 
ลีลาท่าทาง
เหมาะสม  
การแต่งกาย 
ไม่เหมาะสม 

ขาดความ
เช่ือมั่น 

1 

การประสาน
สายตา 

ประสานสายตาผู้ฟัง
ตลอดเวลาโดยนานๆ
ครั้งท่ีจะดูบันทึกท่ีจด
ไว้ 

ประสานสายตา
ผู้ฟังค่อนข้างมาก
แต่บ่อยครั้งท่ีจะดู
บันทึกท่ีจดไว้ 

ประสานสายตา
ผู้ฟังบ้างแต่
ส่วนใหญ่จะ
อ่านบันทึกท่ีจด
ไว้ 

อ่านบันทึกท่ี
จดไวโ้ดยไม่
ประสาน
สายตากับผู้ฟัง
เลย 

1 

ระดับคุณภาพ 
คะแนน  31-40  หมายถึง    ดีมาก 
คะแนน  21-30  หมายถึง    ดี 
คะแนน  11-20  หมายถึง    พอใช้ 
คะแนนต่ ากว่า  10  หมายถึง    ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๕ 
 

 
เกณฑ์ประเมิน (รูบริค) 

แผนผังความคิด เร่ือง เราต้องท าดีตามแบบอย่าง 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน น้ าหนัก
จุดเน้น 4 3 2 1 

ข้อมูลด้าน
ปริมาณ คือ 

บุคคลตัวอย่าง 
 

บอกข้อมูลบุคคล
ตัวอย่างได้ครบท้ัง 

5 ท่าน 

บอกข้อมูล
บุคคลตัวอย่าง
ได้ 3-4 ท่าน 

บอกข้อมูล
บุคคลตัวอย่าง

ได้ 2 ท่าน 

บอกข้อมูล
บุคคล

ตัวอย่าง 
ได้ 1 ท่าน 

2 

ความคิด
เช่ือมโยง 

มีความคิดในการ
เช่ือมโยงองค์
ความรู้ได้อย่าง

หลากหลายไปจาก
ท่ีเรียนถูกต้อง 

มีความคิดใน
การเช่ือมโยง
องค์ความรู้ได้

หลากหลายแต่มี
บางส่วน 
ไม่ถูกต้อง 

มีความคิดใน
การเช่ือมโยง
องค์ความรู้ได้

บางส่วน 

ขาด
ความคิด 

2 

ความ
รับผิดชอบ 

มีความรับผิดชอบ  
ส่งงานทันตามเวลา 

ท่ีก าหนด 

มีความ
รับผิดชอบ  

แต่ส่งงานเกิน
เวลาไม่เกิน  

2 วัน 

มีความ
รับผิดชอบ  

แต่ส่งงานเกิน
เวลา 
ไม่เกิน  

1 สัปดาห์ 

มีความ
รับผิดชอบ  
แต่ส่งงาน
เกินเวลา 
มากกว่า 

1 สัปดาห์ 

1 

 
เกณฑ์การตัดสิน / ระดับคุณภาพ 

คะแนน    18 - 20    หมายถึง ดีมาก   คะแนน    14 - 17    หมายถึง ดี  
คะแนน    10 - 13    หมายถึง  พอใช้    คะแนนต่ ากว่า   10   หมายถึง ปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่านการประเมิน   ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๖ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้    ชาวพุทธที่ดี      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2          เวลา   ๓    ชั่วโมง 

 
1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ชาวพุทธที่ดี  
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ส 1.1    รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ 
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ตัวชี้วัด 
ป.2/6 เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ

พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

มาตรฐาน  ส 1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ  

ป.2/1  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง  
ป.2/2 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง  

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
   ชาวพุทธที่ดีควรรู้จักพัฒนาจิตตาม แนวทางของศาสนา เช่น สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา    ฝึกสมาธิ 
เข้าร่วมพิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามความเหมาะสม และปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์อย่างถูกต้อง ตาม
มรรยาทชาวพุทธที่ดี เป็นการธ ารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือไว้   
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

        4.1.1    -  ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา  
-  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ 
-  ฝึกสมาธิเบ้ืองต้น 
-  ฝึกสติเบ้ืองต้นด้วยกิจกรรมการเคล่ือนไหวอย่างมีสติ 
-  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด  การถาม และการเขียน 

         4.1.2  การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
 การพนมมือ 
 การไหว้ 
 การกราบ 
 การนั่ง 
 การยืน การเดิน 

   4.1.3  - การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรม ท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางพุทธศาสนา  
                                     - ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย  



 
 

๓๗ 
 

                                     - การท าบุญตักบาตร  
  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน - 
    
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   
 5.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
6.2 มีวินัย             
6.3 รักความเป็นไทย 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การปฏิบัติตามมรรยาทชาวพุทธ 
 7.2 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา 
 7.3 การปฏิบัติตนในการฝึกสติและสมาธิ 
 7.4 ใบกิจกรรมเรื่องชาวพุทธที่ดี 
 ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนท ากิจกรรม 3 กิจกรรม ให้ถูกต้อง ตามค าช้ีแจงในใบกิจกรรมเรื่องชาวพุทธที่ดี  
 (5 คะแนน) 
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การปฏิบัติ 
ตามมรรยาทชาวพุทธ 

การสังเกต 
การปฏิบัติ 

แบบประเมิน 
การปฏิบัติ 
 

ผ่านระดับพอใช้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การปฏิบัติตนในศาสน
พิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนา 

การสังเกต 
การปฏิบัติ 

แบบประเมิน 
การปฏิบัติ 

ผ่านระดับพอใช้ 

การปฏิบัติตน 
ในการฝึกสติและสมาธิ 

การสังเกต 
การปฏิบัติ 

แบบประเมิน 
การปฏิบัติ 

ผ่านระดับพอใช้ 

  
8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ใบกิจกรรม 
เรื่องชาวพุทธที่ดี 

ตรวจใบกิจกรรม 
เรื่องชาวพุทธที่ดี 

เกณฑ์การประเมิน
(รูบริค) 

ร้อยละ 80 
 



 
 

๓๘ 
 

9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1 ศึกษาโดยการฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธให้ถูกต้องเกี่ยวกับ การพนมมือ การไหว้ การกราบ 

การนั่ง การยืน และการเดิน (๑ ช่ัวโมง) 
9.2 ศึกษาโดยการปฏิบัติจริง เรื่องการปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนาดังนี้ 

- การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรม ท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
                    - ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย  
                    - การท าบุญตักบาตร                             (๑ ช่ัวโมง) 
 9.3 ศึกษาโดยการฝึกปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  -  ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 
-  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ 
-  ฝึกสมาธิเบ้ืองต้น 
-  ฝึกสติเบ้ืองต้นด้วยกิจกรรมการเคล่ือนไหวอย่างมีสติ 
-  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด  การถาม และการเขียน (๑ ช่ัวโมง) 

 9.4 รวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษามา ท าใบกิจกรรมเรื่องชาวพุทธที่ดี (1 ช่ัวโมง) 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๙ 
 

          แบบประเมิน 
การปฏิบัติตามมรรยาทชาวพุทธ 

 

เลขท่ี 

รายการประเมินและระดับคุณภาพ 
รวม 

ค่า 
เฉล่ีย 

ผลการ
ประเมิน 

การ 
ประนมมือ 

การ 
ไหว ้

การ
กราบ 

การ 
นั่ง 

การ 
ยืน 

การ 
เดิน 

3 3 3 3 3 3    
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          

10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          

 
เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0     หมายถึง   ดี (ปฏิบัติถูกต้องและสวยงาม) 
ระดับคุณภาพ 1.1 - 2         หมายถึง   พอใช้ (ปฏิบัติถูกต้อง)                         
ระดับคุณภาพ 0 – 1.0         หมายถึง   ปรับปรุง (ปฏิบัติไม่ถูกต้อง) 

 
 
 
 
 
 



 
 

๔๐ 
 

แบบประเมิน 
การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา 

 

เลขท่ี 

รายการประเมินและระดับคุณภาพ 
รวม 

ค่า 
เฉล่ีย 

ผลการ
ประเมิน 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
ในวันส าคัญทางศาสนา 

ระเบียบพิธีการ 
บูชาพระรัตนตรัย 

การท าบุญ 
ตักบาตร 

3 3 3    
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
 
เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0     หมายถึง   ดี (ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเต็มใจ) 
ระดับคุณภาพ 1.1 - 2         หมายถึง   พอใช้ (ปฏิบัติถูกต้อง)                         
ระดับคุณภาพ 0 – 1.0         หมายถึง   ปรับปรุง (ปฏิบัติไม่ถูกต้อง) 

           
 
 
 
 
 



 
 

๔๑ 
 

           แบบประเมิน 
                                        การปฏิบติัตนในการฝึกสติและสมาธิ 

 

เลขท่ี 

รายการประเมินและระดับคุณภาพ 
รวม 

ค่า 
เฉล่ีย 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ยืน 

การ
เดิน 

การ
นั่ง 

การ
นอน 

การ
ฟัง 

การ
อ่าน 

การ
คิด 

การ
ถาม 

การ
เขียน 

3 3 3 3 3 3 3 3 3    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0     หมายถึง   ดี (ปฏิบัติอย่างถูกต้องมีสติและสมาธิดี) 
ระดับคุณภาพ 1.1 - 2         หมายถึง   พอใช้ (ปฏิบัติถูกต้อง)                         
ระดับคุณภาพ 0 – 1.0         หมายถึง   ปรับปรุง (ปฏิบัติไม่ถูกต้อง) 

 
 
 
 
 
 



 
 

๔๒ 
 

ใบกิจกรรม 
เร่ืองชาวพุทธที่ดี 

 
ค าช้ีแจง กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (5 คะแนน) 
 
1. การฝึกสติและสมาธิ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
2. ถ้าเราไม่มีสติในการเดินจะเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
3. ถ้าเรามีสมาธิในการฟัง การอ่าน จะเกิดผลดีอย่างไร 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๓ 
 

 
ค าช้ีแจง กิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนโยงเส้น จับคู่ภาพกับการปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ  
                                  ให้ถูกต้อง (5 คะแนน) 

 
 

 การนั่งต่อหน้าพระสงฆ์ 
 
 
 

                            การกราบ 
 
 
 

                            การเดินตามพระสงฆ์ 
 
 
 
 

                           การไหว้ 
 
 
 
 

                          การประนมมือ 
 
 
 
 

                          การยืนอยู่หน้าพระสงฆ์   
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

๔๔ 
 

ค าช้ีแจง กิจกรรมที่ 3 ดูภาพ แล้วอธิบายว่าเป็นภาพอะไร และเกี่ยวข้องกับศาสนาใด .                     
                                  พรอ้มท้ังเขียนอธบิายภาพ  (5 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพนี้เป็นภาพ................................................       ภาพนี้เป็นภาพ........................................ 
เกี่ยวข้องกับศาสนา.........................................       เกี่ยวข้องกับศาสนา.................................        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพนี้เป็นภาพ................................................       ภาพนี้เป็นภาพ........................................ 
เกี่ยวข้องกับศาสนา.........................................       เกี่ยวข้องกับศาสนา.................................        
 
                                                                     
ช่ือ...............................................................................เลขท่ี............ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๕ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ใบกิจกรรมเร่ือง ชาวพุทธที่ดี 

 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
กิจกรรมท่ี 1 ตอบค าถาม 

ท้ัง 3 ข้อ 
ได้ถูกต้องและ
อธิบายชัดเจน 

ตอบค าถาม 
ท้ัง 3 ข้อ 

ได้ถูกต้องแต่
ยังอธิบาย 
ไม่ชัดเจน 

ตอบค าถาม 
ได้ถูกต้อง 

2 ข้อ 

ตอบค าถาม 
ได้ถูกต้อง 

1 ข้อ 

ตอบค าถาม 
ไม่ถูกต้องเลย 

 

กิจกรรมท่ี 2 จับคู่ภาพได้
ถูกต้อง 

ท้ัง 6 ภาพ 

จับคู่ภาพได้
ถูกต้อง 

4-5 ภาพ 

จับคู่ภาพได้
ถูกต้อง 
3 ภาพ 

จับคู่ภาพได้
ถูกต้อง 
2 ภาพ 

จับคู่ภาพได้
ถูกต้อง 

เพียง 1 ภาพ 
กิจกรรมท่ี 3 ตอบค าถาม 

ได้ถูกต้อง  
8 ท่ี 

ตอบค าถาม 
ได้ถูกต้อง  
6-7 ท่ี 

ตอบค าถาม 
ได้ถูกต้อง  

5 ท่ี 

ตอบค าถาม 
ได้ถูกต้อง  
3-4 ท่ี 

ตอบค าถาม 
ได้ถูกต้อง  
1-2 ท่ี 

 
เกณฑ์การประเมิน 
น าคะแนนจากท้ัง 3 กิจกรรม รวมกัน แล้วหารด้วย 3 จะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๖ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา     ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้    กฎของการอยู่ร่วมกัน    ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2      เวลา   ๔    ชั่วโมง 
 
1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  กฎของการอยู่ร่วมกัน  
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงามและ  

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1  ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
ป.2/2  ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 
ป.2/3 แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอื่นท่ีแตกต่างกัน

โดยปราศจากอคติ 
ป.2/4 เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น   

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
   การอยู่ร่วมกันของคน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชนจ าเป็นต้องมีการก าหนดข้อตกลง กฎ 
หรือระเบียบ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น บุคคลมีความแตกต่างกันในด้าน
ต่างๆ เราจึงควรปฏิบัติตนต่อผู้อื่นตามมารยาทไทยท่ีเป็นประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงาม สมควรท่ีเราคนไทย
ควรปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเหมาะสม และธ ารงรักษาไว้ 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

       4.1.1 ข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ  หน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน สถานท่ี 
สาธารณะ เช่น โรงภาพยนตร์ โบราณสถาน ฯลฯ    

       4.1.2 มารยาทไทย เช่น การแสดงความเคารพ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน              
การทักทาย  การรับประทาน 
             4.1.3 การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม ในเรื่อง ความคิด  ความเช่ือ  
ความสามารถ และการปฏิบัติตนของบุคคลอื่นท่ี แตกต่างกัน  เช่น  
         -     บุคคลย่อมมีความคิดท่ีมีเหตุผล  
          -     การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตามความเช่ือของบุคคล 
         -    บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน 
        -      ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจผู้อื่น ในเรื่องของรูปร่างหน้าตา สีผม  สีผิว ท่ี
แตกต่างกัน  
                     4.14 สิทธิส่วนบุคคล เช่น    
         -  สิทธิแสดงความคิดเห็น 

   -   สิทธิเสรีภาพในร่างกาย    



 
 

๔๗ 
 

   -   สิทธิในทรัพย์สิน 
  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  
          - 
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   
 5.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1 มีวินัย             
6.2 อยู่อย่างพอเพียง 
6.3 มีจิตสาธารณะ 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
7.1 การปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ  หน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในครอบครัว     
     โรงเรียน และชุมชน 

 7.2 การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 
 7.3 การอภิปราย เรื่องการยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 
 7.4 ใบกิจกรรมเรื่องกฎของการอยู่ร่วมกัน 
 ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนท ากิจกรรม 4 กิจกรรม ให้ถูกต้อง ตามค าช้ีแจงในใบกิจกรรมเรื่องกฎของการอยู่ร่วมกัน 
(5 คะแนน) 
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง  กติกา  กฎ  

สังเกตการปฏิบัติ แบบประเมิน 
การสังเกตการปฏิบัติ 

ผ่านระดับพอใช้ 

การปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทย 

สังเกตการปฏิบัติ แบบประเมิน 
การสังเกตการปฏิบัติ 

ผ่านระดับพอใช้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอภิปรายเรื่อง การ
ยอมรับความแตกต่าง
ของคนในสังคม 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับพอใช้ 

การอภิปราย 
เรื่อง สิทธิส่วนบุคคล 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับพอใช้ 

8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ใบกิจกรรม 
เรื่องกฎของการอยู่
ร่วมกัน 

ตรวจใบกิจกรรม 
เรื่องกฎของการอยู่
ร่วมกัน 

เกณฑ์การประเมิน
(รูบริค) 

ร้อยละ 80 
 



 
 

๔๘ 
 

9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ  หน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติใน 

ครอบครัว โรงเรียน สถานท่ีสาธารณะ เช่น โรงภาพยนตร์ โบราณสถาน ฯลฯ  
9.2 แบ่งกลุ่มศึกษาและสืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติตนตามมารยาทไทย เช่น การแสดงความเคารพ การ

ยืน การเดิน การนั่ง การนอน การทักทาย  การรับประทาน จากนั้นแต่ละกลุ่มผลัดกันน าเสนอผลการฝึกหน้า
ช้ันเรียน (๑ ช่ัวโมง) 
  9.3 แบ่งกลุ่มศึกษาและสืบค้นข้อมูลเรื่อง การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม ในเรื่อง 
ความคิด  ความเช่ือ ความสามารถ และการปฏิบัติตนของบุคคลอื่นท่ี แตกต่างกัน  เช่น  
         -     บุคคลย่อมมีความคิดท่ีมีเหตุผล  
          -     การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตามความเช่ือของบุคคล 
         -    บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน 
        -    ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจผู้อื่น ในเรื่องของรูปร่างหน้าตา สีผม  สีผิวที่แตกต่าง
กัน จากนั้นแต่ละกลุ่มผลัดกันน าเสนอผลการอภิปรายหน้าช้ัน (๑ ช่ัวโมง) 
 9.4 แบ่งกลุ่มศึกษาและสืบค้นข้อมูลเรื่อง สิทธิส่วนบุคคล เช่น    
         -  สิทธิแสดงความคิดเห็น 

   -   สิทธิเสรีภาพในร่างกาย    
   -   สิทธิในทรัพย์สิน 

จากนั้นแต่ละกลุ่มผลัดกันน าเสนอผลการอภิปรายหน้าช้ัน (1 ช่ัวโมง) 
 9.5 รวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษามา ท าใบกิจกรรมเรื่องกฎของการอยู่ร่วมกัน (1 ช่ัวโมง)  
 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๙ 
 

แบบประเมิน 
การปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ  หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  

 

เลขท่ี 
รายการประเมินและระดับคุณภาพ 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
ผลการ
ประเมิน ในครอบครัว          ในโรงเรียน ในชุมชน 

3 3 3    
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
       
 
เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0     หมายถึง   ดี (ปฏิบัติอย่างถูกต้องทุกครั้ง) 
ระดับคุณภาพ 1.1 - 2         หมายถึง   พอใช้ (ปฏิบัติถูกต้องเป็นบางครั้ง)                         
ระดับคุณภาพ 0 – 1.0         หมายถึง   ปรับปรุง (ปฏิบัติไม่ถูกต้อง) 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๐ 
 

            แบบประเมิน 
                                        การปฏิบติัตนในการฝึกมารยาทไทย 

 

เลข
ท่ี 

รายการประเมินและระดับคุณภาพ 

รว
ม 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน 

กา
รไ

หว
 ้

กา
รก

รา
บ 

กา
รย

ืน 

กา
รเดิ

น 

กา
รน

ั่ง 

กา
รน

อน
 

กา
รทั

กท
าย

กัน
 

กา
รร

ับป
ระ

ทา
น 

กา
รแ

ต่ง
กา

ย 

3 3 3 3 3 3 3 3 3    
1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             

10.             
11.             
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             
 
เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0     หมายถึง   ดี (ปฏิบัติอย่างถูกต้องและสวยงาม) 
ระดับคุณภาพ 1.1 - 2         หมายถึง   พอใช้ (ปฏิบัติถูกต้อง)                         
ระดับคุณภาพ 0 – 1.0         หมายถึง   ปรับปรุง (ปฏิบัติไม่ถูกต้อง) 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๑ 
 

แบบประเมินการอภิปราย 
 

เลข
ท่ี 

รายการประเมินและระดับคุณภาพ 
การ

วางแผน
งาน 

การ
ปฏิบัติ 
งาน 

ความ
ต้ังใจใน
การร่วม
กิจกรรม 

ข้อมูล
การ

อภิปราย 

การตอบ
ค าถาม 

รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

x  
 

ผลการ
ประเมิน 

3 3 3 3 3 15   
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

รวม   
เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0     หมายถึง ดี         ระดับคุณภาพ 1.1 - 2         หมายถึง พอใช้                         
ระดับคุณภาพ 0 – 1.0         หมายถึง ปรับปรุง 

การวัดและประเมิน การอภิปราย 
 
ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
การวางแผนงาน มีการวางแผนงาน และ

ท าตามข้ันตอนท่ีวางไว้ 
มีการวางแผนงาน แต่
ท าตามข้ันตอนไม่ได้ 

ไม่มีการวางแผนงาน  

การปฏิบัติงาน มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานและ

ปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

ไม่มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานแต่พยายาม
ปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

ไม่มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานและงานไม่
เสร็จตามก าหนดเวลา 

ความต้ังใจในการร่วม
กิจกรรม 

ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
ตลอดเวลา 

ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
บ้างแต่ไม่ตลอดเวลา 

ไม่ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
เ 

ข้อมูลการอภิปราย ข้อมูลถูกต้อง 
มีการสรุปประเด็น 

ได้ชัดเจน 

ข้อมูลถูกต้อง 
มีการสรุปประเด็น 

แต่ไม่ชัดเจน 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ไม่มีการสรุปประเด็น 

 
การตอบค าถาม ตอบค าถามได้ถูกต้อง

ชัดเจน 
ตอบค าถามได้ถูกต้อง

แต่ไม่ชัดเจน 
ตอบค าถามไม่ได้ 



 
 

๕๒ 
 

ใบกิจกรรม 
เร่ืองกฎของการอยู่ร่วมกัน 

 
ค าช้ีแจง กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนบอกว่าแต่ละภาพเป็นสถานท่ีใด แล้วเขียนกฎ ระเบียบ 
                                   ในสถานท่ีนัน้ (5 คะแนน) 

 
 สถานท่ีนี้ คือ …………………………………… 
 กฎ ระเบียบของสถานท่ีนี้ คือ ............................... 
 ...............................................................................  
 ............................................................................... 

 
 

 
 

               สถานท่ีนี้ คือ …………………………………… 
      กฎ ระเบียบของสถานท่ีนี้ คือ ............................... 
      ...............................................................................  
      ...............................................................................  

 
 

           สถานท่ีนี้ คือ  …………………………………… 
      กฎ ระเบียบของสถานท่ีนี้ คือ ............................... 
      ...............................................................................  

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

             สถานท่ีนี้ คือ …………………………………… 
    กฎ ระเบียบของสถานท่ีนี้ คือ ............................... 
    ............................................................................... 
    ............................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๓ 
 

 
ค าช้ีแจง กิจกรรมที่ 2 ดูภาพ แล้ววงกลม                ล้อมรอบภาพเด็กท่ีปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง  
                           แล้วตอบค าถาม (5 คะแนน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าถาม เด็กในภาพ ควรปรับเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างไรบ้าง 
1…………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………… 
4…………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………… 

 
ค าช้ีแจง กิจกรรมที่ 3 แสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์ท่ีก าหนด (5 คะแนน) 
 
 กลุ่มของตะวันมีปัญหาในการท างานกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มต่างยึดความคิดเห็นของตนเป็น
ใหญ่ ถ้าไม่ได้ตามท่ีตนเองเสนอก็จะไม่ให้ความร่วมมือในการท างาน 
 ในฐานะท่ีตะวันเป็นหัวหน้ากลุ่ม จะแก้ปัญหานี้อย่างไร  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................. 
 
 
 
 



 
 

๕๔ 
 

 
ค าช้ีแจง กิจกรรมที่ 4 ให้นักเรียนท า  ตรงกับ ภาพที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล  
               หรอืการเคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น และ  ตรงกับ ภาพที่ไม่ควรปฏิบัติ  
               เกีย่วกบัสิทธส่ิวนบุคคล หรอืการ เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น (5 คะแนน) 

 
                      
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ช่ือ..........................................................................เลขท่ี.................โรงเรียน................. 

 
 
 
 
 
 



 
 

๕๕ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ใบกิจกรรมเร่ือง กฎของการอยู่ร่วมกัน 

 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
กิจกรรมท่ี 1 บอกช่ือ

สถานท่ีและกฎ 
ระเบียบได้

ถูกต้อง ท้ัง 5 
ภาพ 

บอกช่ือ
สถานท่ีได้ครบ

แต่บอกกฎ 
ระเบียบได้

ถูกต้อง เพียง
บางภาพ 

บอกช่ือ
สถานท่ีได้3-4 
แห่ง และบอก
กฎ ระเบียบได้
ถูกต้อง เพียง

บางภาพ 

บอกช่ือ
สถานท่ีได้ 1-
2 แห่ง และ

บอกกฎ 
ระเบียบได้

ถูกต้อง เพียง
บางภาพ 

บอกช่ือ
สถานท่ีได้บ้าง 
แต่บอกกฎ 

ระเบียบไม่ได้
หรือ 

ไม่ถูกต้อง 

กิจกรรมท่ี 2 วงกลม
ล้อมรอบภาพ
ได้ครบ และ

ตอบค าถามได้
ถูกต้อง 

ท้ัง 5 ต าแหน่ง 

วงกลม
ล้อมรอบภาพ
ได้ครบ และ

ตอบค าถามได้
ถูกต้องเพียง 
3-4 ต าแหน่ง 

วงกลม
ล้อมรอบภาพ

ได้ถูกต้อง 
3 ภาพขึ้นไป

และตอบ
ค าถามได้ 

วงกลม
ล้อมรอบภาพ

ได้ถูกต้อง 
น้อยกว่า 

3 ภาพ และ
ตอบค าถามได้ 

วงกลม
ล้อมรอบภาพ
ได้บ้าง แต่
ตอบค าถาม

ไม่ได้ 

กิจกรรมท่ี 3 แสดงความ
คิดเห็นได้
ถูกต้อง
ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

แสดงความ
คิดเห็นได้
ถูกต้อง 

แสดงความ
คิดเห็นได้ 

ตรงประเด็น
เพียงบางส่วน 

แสดงความ
คิดเห็นได้ 
แต่ไม่ตรง
ประเด็น 

แสดงความ
คิดเห็นไม่ได้ 

กิจกรรมท่ี 4 ท า
เครื่องหมาย

ถูกต้องครบท้ัง 
5 ภาพ 

ท า
เครื่องหมาย
ถูกต้อง 4 

ภาพ 

ท า
เครื่องหมาย
ถูกต้อง 3 

ภาพ 

ท า
เครื่องหมาย
ถูกต้อง 2 

ภาพ 

ท า
เครื่องหมาย
ถูกต้อง 1 

ภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
น าคะแนนจากท้ัง 4 กิจกรรม รวมกัน แล้วหารด้วย 4 จะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๖ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้    ชุมชนของเรา      ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2      เวลา   ๓    ชั่วโมง 

 
1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ชุมชนของเรา  
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและ 

ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1 อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
ป.2/2 ระบุผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน  

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
   ตัวเราและครอบครัวของเรา  มีความ สัมพันธ์กับชุมชนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นเรา
จึงควรมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนตามบทบาทหน้าท่ีของตน การรู้บทบาทของบุคคลในโรงเรียนและใน
ชุมชน ท าให้เข้าใจระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเทศในกลุ่มอาเซียน 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
               4.1.1 ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน เช่น การช่วยเหลือกิจกรรม
ของชุมชน 

       4.1.2 ผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน  เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้น าท้องถิ่น  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  
    - 
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   
 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
 
6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
6.2 มีวินัย             
6.3 มุ่งมั่นในการท างาน   
6.4 รักความเป็นไทย 

 
 



 
 

๕๗ 
 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การน าเสนอข้อมูลเรื่องชุมชนและการมีส่วนร่วม   
 7.2 การท าแบบทดสอบ เกี่ยวกับ เรื่องผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานในโรงเรียน และชุมชน
 7.3 ใบกิจกรรมเรื่องชุมชนของเรา 
 ลักษณะงานสุดท้าย 
  ให้นักเรียนท ากิจกรรม 2 กิจกรรม ตามค าช้ีแจงให้ถูกต้อง จากใบกิจกรรมเรื่องชุมชนของเรา (5 
คะแนน) 
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอภิปรายของกลุ่ม 
เรื่องชุมชนและ 
การมีส่วนร่วม   

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับพอใช้ 

การท าแบบทดสอบ ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 70 
  

8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ใบกิจกรรม 
เรื่องชุมชนของเรา 

ตรวจใบกิจกรรม 
เรื่องชุมชนของเรา 

เกณฑ์การประเมิน
(รูบริค) 

ร้อยละ 80 
 

 
9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ศึกษาและร่วมกันอภิปราย เรื่องชุมชนและการมีส่วนร่วม มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
ตนเอง และสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน เช่น การช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน   แล้วแบ่งกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันเสนอแนะว่าจะปฏิบัติตนอย่างไร ในการรักษาความสะอาดในชุมชน และดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมของ
ชุมชน จากนั้นส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการอภิปรายหน้าช้ัน (๑ ช่ัวโมง) 

9.2 แบ่งกลุ่มศึกษาและสืบค้นข้อมูลเรื่อง ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานในโรงเรียน และชุมชน มี
เนื้อหาเกี่ยวกับ ผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน  เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น า
ท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นแต่ละกลุ่มผลัดกันน าเสนอผลการอภิปรายหน้าช้ัน แล้วท าแบบทดสอบ  
(๑ ช่ัวโมง) 
 9.3 รวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษามา ท าใบกิจกรรม เรื่องชุมชนของเรา (1 ช่ัวโมง) 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 



 
 

๕๘ 
 

แบบประเมินการอภิปราย 
 

เลข
ท่ี 

รายการประเมินและระดับคุณภาพ 
การ

วางแผน
งาน 

การ
ปฏิบัติ 
งาน 

ความ
ต้ังใจใน
การร่วม
กิจกรรม 

ข้อมูล
การ

อภิปราย 

การตอบ
ค าถาม 

รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

x  
 

ผลการ
ประเมิน 

3 3 3 3 3 15   
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
รวม   

เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0     หมายถึง ดี         ระดับคุณภาพ 1.1 - 2         หมายถึง พอใช้                         
ระดับคุณภาพ 0 – 1.0         หมายถึง ปรับปรุง 

การวัดและประเมิน การอภิปราย 
ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
การวางแผนงาน มีการวางแผนงาน และ

ท าตามข้ันตอนท่ีวางไว้ 
มีการวางแผนงาน แต่
ท าตามข้ันตอนไม่ได้ 

ไม่มีการวางแผนงาน  

การปฏิบัติงาน มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานและ

ปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

ไม่มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานแต่พยายาม
ปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

ไม่มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานและงานไม่
เสร็จตามก าหนดเวลา 

ความต้ังใจในการร่วม
กิจกรรม 

ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
ตลอดเวลา 

ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
บ้างแต่ไม่ตลอดเวลา 

ไม่ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
เ 

ข้อมูลการอภิปราย ข้อมูลถูกต้อง 
มีการสรุปประเด็น 

ได้ชัดเจน 

ข้อมูลถูกต้อง 
มีการสรุปประเด็น 

แต่ไม่ชัดเจน 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ไม่มีการสรุปประเด็น 

 
การตอบค าถาม ตอบค าถามได้ถูกต้อง

ชัดเจน 
ตอบค าถามได้ถูกต้อง

แต่ไม่ชัดเจน 
ตอบค าถามไม่ได้ 



 
 

๕๙ 
 

 



 
 

๖๐ 
 

ใบกิจกรรม เร่ืองชุมชนของเรา 
 
ค าช้ีแจง กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนหาภาพหรือวาดภาพแสดงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ 

ชุมชน มาติดลงในใบกิจกรรม แล้วตอบค าถาม (5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ภาพนี้เป็นการท ากิจกรรมใด............................................................................................. 
 
2. นักเรียนคิดว่า ตนเองหรือครอบครัว มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมนี้อย่างไร
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
3. นักเรียนคิดว่า ถ้าคนในชุมชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกิจกรรมนี้ จะเกิดผลดีอย่างไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๑ 
 

ค าช้ีแจง กิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนน าต าแหน่งท่ีระบุให้ เติมลงในตารางให้ตรงกับอ านาจ 
                                   หนา้ท่ีของบุคคลนัน้  (5 คะแนน) 
 
 

ก านัน   ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
ผู้ใหญ่   รองผู้อ านวยการฝุายปกครอง  

 
 
 

ตารางแสดงอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารงานในโรงเรียน 
 

อ านาจหน้าท่ี ผู้ท าหน้าท่ี (ต าแหน่ง) 
ดูแลบริหารงานในโรงเรียน  
ดูแลความประพฤติของนักเรียน  
ดูแลการสอนของครู  
ดูแลประชาชนภายในหมู่บ้าน  
ดูแลประชาชนภายในต าบล  
 
 

ช่ือ.........................................................เลขท่ี.................โรงเรียน......................................... 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ใบกิจกรรมเร่ือง ชุมชนของเรา 

 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
กิจกรรมท่ี 1 ภาพเหมาะสม

ตอบค าถามได้
ถูกต้องครบท้ัง 

3 ข้อ 

ภาพเหมาะสม
แต่ตอบค าถาม
ได้ถูกต้องเพียง 

2 ข้อ 

ภาพเหมาะสม
แต่ตอบค าถาม
ได้ถูกต้องเพียง 

1 ข้อ 

ภาพไม่ค่อย
เหมาะสมและ
ตอบค าถามได้
ถูกต้อง1-2 

ข้อ 

ภาพไม่ค่อย
เหมาะสมและ
ตอบค าถาม

ไม่ได้ 

กิจกรรมท่ี 2 ระบุต าแหน่ง
ได้ถูกต้อง 

ท้ัง 5 ต าแหน่ง 

ระบุต าแหน่ง
ได้ถูกเพียง  
4 ต าแหน่ง 

ระบุต าแหน่ง
ได้ถูกเพียง  
3 ต าแหน่ง 

ระบุต าแหน่ง
ได้ถูกเพียง  
2 ต าแหน่ง 

ระบุต าแหน่ง
ได้ถูกเพียง  
1 ต าแหน่ง 

 
เกณฑ์การประเมิน 
น าคะแนนจากท้ัง 2 กิจกรรม รวมกัน แล้วหารด้วย 2 จะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 



 
 

๖๒ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  7 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา     ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้    ผลิตและบริโภค        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      เวลา   ๔    ชั่วโมง 

 
1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ผลิตและบริโภค  
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้  

ทรัพยากร ท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง       
เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

ตัวชี้วัด 
ป.2/1  ระบุทรัพยากรท่ีน ามาผลิตสินค้าและบริการท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ  

ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1  อธิบายการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ 
ป.2/2  บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
  การผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ต้องใช้ทรัพยากรในการผลิต จึงต้องรู้จักใช้ให้คุ้มค่า  และในการค้า 
ขายสินค้าและบริการมีความสัมพันธ์กันและจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในชุมชน 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
               4.1.1 - ทรัพยากรท่ีน ามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการท่ีใช้ในครอบครัวและ  
โรงเรียน เช่น ดินสอและกระดาษท่ีผลิตจากไม้ รวมท้ังเครื่องจักรและแรงงานการผลิต  

- ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตท่ีหลากหลายท่ีมีต่อราคา คุณค่าและ  
ประโยชน์ของสินค้าและบริการ รวมท้ังส่ิงแวดล้อม 
               4.1.2  - ความหมายและความส าคัญของการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการ  
                           - ลักษณะของการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงิน รวมท้ัง การแบ่งปัน        
การช่วยเหลือ         
                           - ลักษณะการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการโดยการใช้เงิน                  
                  4.1.3  - ความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขาย   ผู้ผลิตและผู้บริโภคพอสังเขป 
                            - ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการก าหนดราคาสินค้าและบริการ  

                 - ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ท าให้สังคมสงบสุข และประเทศมั่นคง 
  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  
      -  ตลาดนัดในหมู่บ้าน (ท้องถิ่น)  



 
 

๖๓ 
 

5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   

 5.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1 ซื่อสัตย์สุจริต 
6.2 มีวินัย             
6.3 อยู่อย่างพอเพียง   

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การส ารวจ เรื่องทรัพยากรท่ีน ามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ 
 7.2 การสอบปากเปล่า เรื่องการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการ 
 7.3 การท าแบบทดสอบ เรื่องผู้ซื้อและผู้ขาย  ผู้ผลิตและผู้บริโภค 
 7.4 การท ารายงาน เรื่องการซื้อขายภายในตลาดนัดหมู่บ้านทับใต้ 
 ลักษณะงานสุดท้าย 
 แบ่งกลุ่ม ให้นักเรียนไปสังเกตการณ์การซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าภายในตลาดนัดหมู่บ้าน 
แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอรายงาน (5 คะแนน) 
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การส ารวจ 
เรื่องทรัพยากรท่ี
น ามาใช้ในการผลิต
สินค้าและบริการ 

ตรวจแบบส ารวจ 
 

แบบส ารวจ ผ่านระดับพอใช้ 

ผลการสอบปากเปล่า 
เรื่อง การแลกเปล่ียน
สินค้าและบริการ 

ฟังจากการตอบค าถาม 
 

แบบประเมิน 
การสอบปากเปล่า 

ร้อยละ 70 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การท าแบบทดสอบ 
เรื่อง ผู้ซื้อและผู้ขาย  
ผู้ผลิตและผู้บริโภค 

ตรวจแบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
แบบปรนัย 

ร้อยละ 70 

  
8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การน าเสนอรายงาน 
เรื่องการซื้อขายภายใน
ตลาดนัดหมู่บ้าน 

สังเกตการน าเสนอ
รายงาน 

เกณฑ์การประเมิน
(รูบริค) 

ผ่านระดับดี 
 



 
 

๖๔ 
 

9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ และกระบวนการกลุ่ม ศึกษาเรื่องต่อไปนี้  

- ประเภทของทรัพยากร ทรัพยากรการผลิต  
- การใช้ทรัพยากรการผลิตเพื่อผลิตสินค้าและบริการ  
- ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตท่ีหลากหลาย  (๑ ช่ัวโมง) 

9.2 ศึกษา สืบค้นข้อมูลและร่วมกันอภิปราย เรื่องต่อไปนี้  
- ความหมายและความส าคัญของการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการ  
- ลักษณะของการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงิน รวมท้ัง การแบ่งปัน        

                             การช่วยเหลือ                       
- ลักษณะการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการโดยการใช้เงิน (๑ ช่ัวโมง) 

 9.3 ศึกษา โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้และกระบวนการสังคม ในเรื่องต่อไปนี้  
- ความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขาย  ผู้ผลิตและผู้บริโภคพอสังเขป 

                     - ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการก าหนดราคาสินค้าและบริการ  
          - ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ท าให้สังคมสงบสุข และประเทศมั่นคง 

  - ตลาดนัดในหมู่บ้านทับใต้ (๑ ช่ัวโมง) 
 9.4 การท ารายงาน เรื่องการซื้อขายภายในตลาดนัดหมู่บ้านทับใต้ (๑ ช่ัวโมง) 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

๖๕ 
 

แบบส ารวจ 
เร่ือง ทรัพยากรที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส ารวจทรัพยากรธรรมชาติท่ีน ามาใช้ในการผลิตสินค้าท่ีพบในบ้าน  

  และโรงเรียน แล้วบอกช่ือสินค้าท่ีผลิตได้ จากนั้นท าการวิเคราะห์ปัจจัยในการผลิตของ  
  สินค้าท่ีตนเลือก 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ สินค้า 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
 
ค าช้ีแจง เลือกสินค้าในตารางด้านบน มาเพียง 1 อย่าง แล้วบอกปัจจัยในการผลิตของสินค้าท่ีตนเลือก  
 
 1. ช่ือสินค้า........................................................................................... 

2. ทรัพยากร.......................................................................................... 
 3. ทุน.....................................................................................................  
 4. แรงงาน.............................................................................................. 
 

 
ช่ือกลุ่ม........................................... 

รายช่ือสมาชิก 
1...................................................................................................เลขท่ี................ 
2...................................................................................................เลขท่ี................ 
3...................................................................................................เลขท่ี................ 
4...................................................................................................เลขท่ี................  

 



 
 

๖๖ 
 

 
 
 
 
 



 
 

๖๗ 
 

การน าเสนอรายงานของนักเรียน 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน น้ าหนัก 
4 3 2 1 

วิธีการน าเสนอ การน าเสนอมีล าดับ
ขั้นตอนน่าสนใจและ
ใช้ส่ือประกอบได้
เหมาะสม  

การน าเสนอมี
ล าดับข้ันตอน
น่าสนใจแต่ใช้ส่ือ
ไม่เหมาะสม  

การน าเสนอมี
ล าดับข้ันตอน
แต่ไม่น่าสนใจ  
 

การน าเสนอ
ไม่เป็นล าดับ
ขั้นตอน 

4 

ข้อมูล มีข้อมูลท่ีถูกต้อง
ท้ังหมด 

มีข้อมูลท่ีถูกต้อง
เกือบท้ังหมด 

มีข้อมูล 
ท่ีถูกต้องเกิน
ครึ่ง 

ข้อมูล 
ไม่ค่อย
ถูกต้อง 

3 

การใช้ภาษา ส่ือความหมายเข้าใจ
ชัดเจนไม่วกวนและ
ออกเสียงอักขระ
ถูกต้องทุกแห่ง 

ส่ือความหมายได้
เข้าใจชัดเจนแต่
ออกเสียงอักขระไม่
ถูกต้องบางแห่ง 

ส่ือความหมาย
ได้เข้าใจแต่ออก
เสียงอักขระ 
ไม่ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

ส่ือความหมาย
ไม่เข้าใจ 

1 

บุคลิกท่าทาง มีความเช่ือมั่น ลีลา
ท่าทางเหมาะสม การ
แต่งกายเรียบร้อย 

มีความเช่ือมั่น 
ลีลาท่าทาง
เหมาะสม การแต่ง
กายไม่เรียบร้อย 

มีความเช่ือมั่น 
ลีลาท่าทาง
เหมาะสม  
การแต่งกาย 
ไม่เหมาะสม 

ขาดความ
เช่ือมั่น 

1 

การประสาน
สายตา 

ประสานสายตาผู้ฟัง
ตลอดเวลาโดยนานๆ
ครั้งท่ีจะดูบันทึกท่ีจด
ไว้ 

ประสานสายตา
ผู้ฟังค่อนข้างมาก
แต่บ่อยครั้งท่ีจะดู
บันทึกท่ีจดไว้ 

ประสานสายตา
ผู้ฟังบ้างแต่
ส่วนใหญ่จะ
อ่านบันทึกท่ีจด
ไว้ 

อ่านบันทึกท่ี
จดไวโ้ดยไม่
ประสาน
สายตากับผู้ฟัง
เลย 

1 

ระดับคุณภาพ 
คะแนน  31-40  หมายถึง    ดีมาก 
คะแนน  21-30  หมายถึง    ดี 
คะแนน  11-20  หมายถึง    พอใช้ 
คะแนนต่ ากว่า  10  หมายถึง    ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๘ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  8 
รายวิชาพื้นฐาน                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  รับและจ่ายอย่างฉลาด   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   เวลา   ๔    ชั่วโมง 

 
1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง รับและจ่ายอย่างฉลาด  
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

  มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  
การใช้ทรัพยากร ท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ  
พอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

ตัวชี้วัด 
ป.2/2  บอกท่ีมาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว 
ป.2/3  บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง 
ป.2/4  สรุปผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับรายได้และการออม  

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
   การประกอบอาชีพสุจริตของสมาชิกในครอบครัวท าให้เกิดรายได้ น ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ในการท า
บัญชรีับ-จ่าย เป็นผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสม เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
                4.1.1  - การประกอบอาชีพของครอบครัว  

- การแสวงหารายได้ท่ีสุจริตและเหมาะสม 
- รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของครอบครัว 
- รายได้และรายจ่ายของตนเอง 

            4.1.2 - วิธีการท าบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่าย ๆ  
- รายการของรายรับท่ีเป็นรายได้ท่ีเหมาะสม และไม่เหมาะสม 
- รายการของรายจ่ายท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม 

                     4.1.3   - ท่ีมาของรายได้ท่ีสุจริต 
- การใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
- ผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับรายได้ 
- การออมและผลดีของการออม 
- การน าเงินท่ีเหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น   การช่วยเหลือสาธารณกุศล 

  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  
    - 
 
 
 



 
 

๖๙ 
 

 
 
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   
 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
6.2 มีวินัย             
6.3 มุ่งมั่นในการท างาน   
6.4 รักความเป็นไทย 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 บันทึกการส ารวจการประกอบอาชีพของคนในครอบครัว 
 7.2 การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
 7.3 การออมทรัพย์ 
 7.4 ตารางบันทึก เรื่องรับและจ่ายอย่างฉลาด 
 ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนท า ตารางบันทึก เรื่องรับและจ่ายอย่างฉลาด ตามค าช้ีแจงให้ถูกต้อง โดยมีองค์ประกอบ
ในการบันทึกดังนี้ รายการ รายจ่าย เงินออม การสรุปผลดีของการใช้จ่าย และความรับผิดชอบในการท างาน 
(5 คะแนน) 
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
บันทึกการส ารวจ 
การประกอบอาชีพ 
ของคนในครอบครัว 

ตรวจแบบส ารวจ แบบประเมิน 
การส ารวจ 

ผ่านระดับพอใช้ 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับพอใช้ 
การออมทรัพย์ ตรวจสมุดออมทรัพย์ เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับพอใช้ 
  

8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ตารางบันทึก 
เรื่องรับและจ่ายอย่าง
ฉลาด 

ตรวจตารางบันทึก 
เรื่องเรื่องรับและจ่าย
อย่างฉลาด 

เกณฑ์การประเมิน
(รูบริค) 

ผ่านระดับพอใช้ 
 



 
 

๗๐ 
 

9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1 ศึกษาและร่วมกันอภิปราย เรื่องต่อไปนี้ 

- อาชีพในชุมชนโดยท่ัวไป 
- การประกอบอาชีพของครอบครัว 
- การแสวงหารายได้ท่ีสุจริตและเหมาะสม 
- รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของครอบครัว 
- รายได้และรายจ่ายของตนเอง  

จากนั้นให้นักเรียนส ารวจสมาชิกในครอบครัวของตนเองว่า ประกอบอาชีพอะไร  
และมีหลักในการเลือกประกอบอาชีพอย่างไร (๑ ช่ัวโมง) 

9.2 ศึกษาและฝึกปฏิบัติท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอย่างง่าย แล้ววิเคราะห์รายการรายรับ-
รายจ่ายท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม (๑ ช่ัวโมง) 
 9.3 ศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และร่วมกันอภิปราย เรื่องต่อไปนี้ 

- ท่ีมาของรายได้ท่ีสุจริต 
- การใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
- ผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับรายได้ 
- การออมและผลดีของการออม 
- การน าเงินท่ีเหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น   การช่วยเหลือสาธารณกุศล 

 (๑ ช่ัวโมง) 
 9.4 รวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษามา ท าตารางบันทึกเรื่องรับและจ่ายอย่างฉลาด (1 ช่ัวโมง) 
 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๑ 
 

บันทึกการส ารวจ 
การประกอบอาชีพของคนในครอบครัว 

 
ครอบครัวของฉัน มีสมาชิก....................คน   เป็นผู้ท่ีมีรายได้................คน  

 
สมาชิกในครอบครัว 

ท่ีมีงานท า 
ประกอบอาชีพ รายได้/เดือน (บาท) 

หลักในการเลือก
ประกอบอาชีพ 

    
    
    
    
    
 
 
ช่ือ..............................................................................เลขท่ี............โรงเรียน........................................... 
 
 
 

แบบประเมินผลงาน 
การท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอย่างง่าย 

 

เลขท่ี 

รายการประเมิน 
รวม 

ค่าเฉล่ีย 
ผลการ
ประเมิน 

วัน/เดือน/ปี รายการท่ีบันทึก รายรับ รายจ่าย 
เงิน

คงเหลือ 
3 3 3 3 3 15 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         

 
เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0     หมายถึง ดี         ระดับคุณภาพ 1.1 - 2         หมายถึง พอใช้                         
ระดับคุณภาพ 0 – 1.0         หมายถึง ปรับปรุง 

 
 



 
 

๗๒ 
 

การวัดและประเมิน  
การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

วัน/เดือน/ปี 
มีการบันทึก  

วัน/เดือน/ปี ได้ถูกต้อง
ครบทุกรายการ 

มีการบันทึก  
วัน/เดือน/ปี ได้ถูกต้อง
แต่ขาดไปบางรายการ 

มีการบันทึก  
วัน/เดือน/ปี ไม่ถูกต้อง 

รายการท่ีบันทึก 
เขียนรายการได้ถูกต้อง

ชัดเจน เข้าใจง่าย 
ครบทุกรายการ 

เขียนรายการได้ถูกต้อง
ครบทุกรายการ 

เขียนรายการไม่ครบ 

รายรับ 
บันทึกจ านวนเงิน 
ได้ถูกต้องครบถ้วน 

ทุกรายการ 

บันทึกจ านวนเงิน 
ได้ถูกต้อง 

แต่ไม่ทุกรายการ 

บันทึกจ านวนเงิน 
ไม่ถูกต้องกับรายการ 

ท่ีเป็นรายรับ 

รายจ่าย 
บันทึกจ านวนเงิน 
ได้ถูกต้องครบถ้วน 

ทุกรายการ 

บันทึกจ านวนเงิน 
ได้ถูกต้อง 

แต่ไม่ทุกรายการ 

บันทึกจ านวนเงิน 
ไม่ถูกต้องกับรายการ 

ท่ีเป็นรายจ่าย 

เงินคงเหลือ 
ค านวณเงินคงเหลือได้
ถูกต้องครบถ้วนทุกวัน 

ค านวณเงินคงเหลือ 
ได้ถูกต้องแต่ไม่ทุกวัน 

ค านวณเงินคงเหลือ 
ไม่ได้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
สมุดออมทรัพย์ 

 
ประเด็นการ

ประเมิน 
ระดับคะแนน 

น้ าหนัก 
3 2 1 

ความสม่ าเสมอ ฝากเงิน 
เป็นประจ าทุกวัน 

ฝากเงิน 
เกือบทุกวัน 

ไม่ค่อย 
ฝากเงิน 

2 

แหล่งท่ีมา 
ของเงินออม 

แบ่งจากค่าขนม
หรือท างานได้มา 

น าของเก่าไปขาย ขอผู้ปกครองมา
ต่างหากจากค่า

ขนม 

2 

การใช้จ่าย 
 

มีการใช้จ่าย 
ท่ีเหมาะสม 
ทุกรายการ 

มีการใช้จ่าย 
ท่ีเหมาะสม 

ในบางรายการ 

มีการใช้จ่าย 
ท่ีไม่เหมาะสม 

1 

ระดับคุณภาพ 
คะแนน          12-15   หมายถึง    ดี 
คะแนน            8-11   หมายถึง    พอใช้ 
คะแนนต่ ากว่า  7   หมายถึง    ปรับปรุง  



 
 

๗๓ 
 

ตารางบันทึก 
เร่ือง รับและจ่ายอย่างฉลาด 

 
ค าช้ีแจง วางแผนการใช้จ่ายเงินท่ีเหมาะสมจากรายรับท่ีก าหนดให้  
            แล้วสรุปผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกบัรายได้และการออม (5 คะแนน)  
 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) เงินออม (บาท) 
แม่ให้ 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

50 บาท 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
…………………….. 
……………………. 
……………………. 
…………………….. 

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

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

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

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

 
 

สรุปผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับรายได้และการออม 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ช่ือ..........................................................................เลขท่ี............โรงเรียน............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๔ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ตารางบันทึก 

เร่ือง รับและจ่ายอย่างฉลาด 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

รายการท่ีบันทึก 
เขียนรายการได้ถูกต้อง

ชัดเจน เข้าใจง่าย 
ครบทุกรายการ 

เขียนรายการได้ถูกต้อง
ครบทุกรายการ 

เขียนรายการไม่ครบ 

รายจ่าย 

บันทึกจ านวนเงิน 
รายจ่ายได้ถูกต้อง 

เหมาะสม ทุกรายการ 

บันทึกจ านวนเงิน 
รายจ่ายได้ถูกต้อง 
แต่ไม่เหมาะสม 
บางรายการ 

บันทึกจ านวนเงิน 
ไม่ถูกต้องกับรายการ 

ท่ีเป็นรายจ่าย 

เงินออม 

ค านวณเงินออม 
ได้ถูกต้องและเหลือเงิน

ออมในจ านวน 
ท่ีเหมาะสม 

ค านวณเงินออม 
ได้ถูกต้องแต่เหลือ 
เงินออมในจ านวน 

ท่ีไม่เหมาะสม 

ค านวณเงินออม 
ไม่ได้หรือค านวณได้แต่
ไม่เหลือเงินออมเลย 

การสรุปผล 
เขียนสรุปผลดีของการ 

ใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
ได้ถูกต้องตรงประเด็น 

เขียนสรุปผลดีของการ 
ใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 

ได้บ้าง 

เขียนสรุปผลดีของการ 
ใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 

ไม่ได้ 

ความรับผิดชอบ 
ท างานเสร็จทันตาม

เวลาท่ีก าหนด 
ท างานเสร็จแต่ไม่

ทันเวลาต้องส่งงานช้า 
ท างานไม่เสร็จ 

และต้องทวงถาม 
 

ระดับคุณภาพ 
คะแนน          12-15   หมายถึง    ดี 
คะแนน            8-11   หมายถึง    พอใช้ 
คะแนนต่ ากว่า    7   หมายถึง    ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๕ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  9 
รายวิชาพื้นฐาน                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้    สิ่งแวดล้อมรอบตัว    ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2    เวลา   ๔    ชั่วโมง 

 
1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว  
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน    
 ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห ์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/1  ระบุส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ

สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการ  
พัฒนาท่ียั่งยืน 
ตัวชี้วัด 

ป.2/1 อธิบายความส าคัญของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
ป.2/2 จ าแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วไม่หมดไปและท่ีใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า  
ป.2/4 มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
   ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรา และทรัพยากร ทางธรรมชาติ มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของ
ส่ิงมีชีวิตต่างๆ การท าลายส่ิงแวดล้อมท าให้เกิดผลกระทบ ต่อส่ิงมีชีวิต  การมีส่วนร่วม   ในการดูแล ปรับปรุง
ส่ิงแวดล้อมเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
               4.1.1 ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
                 4.1.2 ความส าคัญของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  
                          ในการด าเนินชีวิต  

       4.1.๓ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
- ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น อากาศ แสงอาทิตย์ 
- ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ ถ่านหิน น ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ 
- สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ เช่น น ้า ดินปุาไม ้สัตว์ปุา 
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

        4.1.4 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อโรงเรียน  
                          การรักษาและฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน  
  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  
  
   - 



 
 

๗๖ 
 

5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   

 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
6.1 มีวินัย             
6.2 ใฝุเรียนรู้ 
6.3 อยู่อย่างพอเพียง 
6.4 มุ่งมั่นในการท างาน   
6.5 มีจิตสาธารณะ 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การอภิปราย เรื่องส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้นท่ีปรากฏอยู่ระหว่างโรงเรียน
กับบ้าน 
 7.2 การอภิปราย เรื่องความส าคัญของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 7.๓ การอภิปราย เรื่องการจ าแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วไม่หมดไปและท่ีใช้แล้วหมดไป
ได้อย่างคุ้มค่า 
 7. ๔ การอภิปราย เรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

7.๕ ใบกิจกรรม เรื่องส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนท ากิจกรรม 4 กิจกรรม ตามค าช้ีแจงให้ถูกต้อง จากใบกิจกรรมเรื่องส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
(5 คะแนน) 
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอภิปราย เรื่องส่ิงแวดล้อมท่ี
ปรากฏอยู่ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน  

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับพอใช้ 

การอภิปรายเรื่อง 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับพอใช้ 

การน าเสนอผลงาน 
เรื่องส่ิงแวดล้อม 

สังเกตการน าเสนอ
ผลงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

การอภิปราย 
เรื่องการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับพอใช้ 

การอภิปราย เรื่องวิธีการรักษาและ
ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับพอใช้ 



 
 

๗๗ 
 

 8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ใบกิจกรรม 
เรื่องส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

ตรวจใบกิจกรรม 
เรื่องส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

เกณฑ์การประเมิน
(รูบริค) 

ร้อยละ 80 
 

 
9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ ศึกษา และร่วมกันอภิปราย เรื่องส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นท่ีปรากฏอยู่ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน (1 ช่ัวโมง) 
 9.๒ แบ่งกลุ่มศึกษาและสืบค้นข้อมูล เรื่องความส าคัญและคุณค่าของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น จากนั้นแต่ละกลุ่มผลัดกันน าเสนอผลงานหน้าช้ัน (๑ ช่ัวโมง) 

9.๓ ศึกษาและร่วมกันอภิปรายถึงการจ าแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วไม่หมดไปและท่ีใช้
แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า (๑ ช่ัวโมง) 
 9. ๔ ศึกษาและร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน         
(1 ช่ัวโมง) 
 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 
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แบบประเมินการอภิปราย 
 

เลข
ท่ี 

รายการประเมินและระดับคุณภาพ 
การ

วางแผน
งาน 

การ
ปฏิบัติ 
งาน 

ความ
ต้ังใจใน
การร่วม
กิจกรรม 

ข้อมูล
การ

อภิปราย 

การตอบ
ค าถาม 

รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

x  
 

ผลการ
ประเมิน 

3 3 3 3 3 15   
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

รวม   
เกณฑ์การการประเมิน      
ระดับคุณภาพ 2.1 – 3.0     หมายถึง ดี         ระดับคุณภาพ 1.1 - 2         หมายถึง พอใช้                         
ระดับคุณภาพ 0 – 1.0         หมายถึง ปรับปรุง 

 
การวัดและประเมินการอภิปราย 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

การวางแผนงาน มีการวางแผนงาน และ
ท าตามข้ันตอนท่ีวางไว้ 

มีการวางแผนงาน แต่
ท าตามข้ันตอนไม่ได้ 

ไม่มีการวางแผนงาน  

การปฏิบัติงาน มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานและ

ปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

ไม่มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานแต่พยายาม
ปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

ไม่มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานและงานไม่
เสร็จตามก าหนดเวลา 

ความต้ังใจในการร่วม
กิจกรรม 

ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
ตลอดเวลา 

ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
บ้างแต่ไม่ตลอดเวลา 

ไม่ต้ังใจร่วมกิจกรรม 
เ 

ข้อมูลการอภิปราย ข้อมูลถูกต้อง 
มีการสรุปประเด็น 

ได้ชัดเจน 

ข้อมูลถูกต้อง 
มีการสรุปประเด็น 

แต่ไม่ชัดเจน 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ไม่มีการสรุปประเด็น 

 
การตอบค าถาม ตอบค าถามได้ถูกต้อง

ชัดเจน 
ตอบค าถามได้ถูกต้อง

แต่ไม่ชัดเจน 
ตอบค าถามไม่ได้ 



 
 

๗๙ 
 

การน าเสนอผลงานของนักเรียน 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน น้ าหนัก 
4 3 2 1 

วิธีการน าเสนอ การน าเสนอมีล าดับ
ขั้นตอนน่าสนใจและ
ใช้ส่ือประกอบได้
เหมาะสม  

การน าเสนอมี
ล าดับข้ันตอน
น่าสนใจแต่ใช้ส่ือ
ไม่เหมาะสม  

การน าเสนอมี
ล าดับข้ันตอน
แต่ไม่น่าสนใจ  
 

การน าเสนอ
ไม่เป็นล าดับ
ขั้นตอน 

4 

ข้อมูล มีข้อมูลท่ีถูกต้อง
ท้ังหมด 

มีข้อมูลท่ีถูกต้อง
เกือบท้ังหมด 

มีข้อมูล 
ท่ีถูกต้องเกิน
ครึ่ง 

ข้อมูล 
ไม่ค่อย
ถูกต้อง 

3 

การใช้ภาษา ส่ือความหมายเข้าใจ
ชัดเจนไม่วกวนและ
ออกเสียงอักขระ
ถูกต้องทุกแห่ง 

ส่ือความหมายได้
เข้าใจชัดเจนแต่
ออกเสียงอักขระไม่
ถูกต้องบางแห่ง 

ส่ือความหมาย
ได้เข้าใจแต่ออก
เสียงอักขระ 
ไม่ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

ส่ือความหมาย
ไม่เข้าใจ 

1 

บุคลิกท่าทาง มีความเช่ือมั่น ลีลา
ท่าทางเหมาะสม การ
แต่งกายเรียบร้อย 

มีความเช่ือมั่น 
ลีลาท่าทาง
เหมาะสม การแต่ง
กายไม่เรียบร้อย 

มีความเช่ือมั่น 
ลีลาท่าทาง
เหมาะสม  
การแต่งกาย 
ไม่เหมาะสม 

ขาดความ
เช่ือมั่น 

1 

การประสาน
สายตา 

ประสานสายตาผู้ฟัง
ตลอดเวลาโดยนานๆ
ครั้งท่ีจะดูบันทึกท่ีจด
ไว้ 

ประสานสายตา
ผู้ฟังค่อนข้างมาก
แต่บ่อยครั้งท่ีจะดู
บันทึกท่ีจดไว้ 

ประสานสายตา
ผู้ฟังบ้างแต่
ส่วนใหญ่จะ
อ่านบันทึกท่ีจด
ไว้ 

อ่านบันทึกท่ี
จดไวโ้ดยไม่
ประสาน
สายตากับผู้ฟัง
เลย 

1 

ระดับคุณภาพ 
คะแนน  31-40  หมายถึง    ดีมาก 
คะแนน  21-30  หมายถึง    ดี 
คะแนน  11-20  หมายถึง    พอใช้ 
คะแนนต่ ากว่า  10  หมายถึง    ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



 
 

๘๐ 
 

ใบกิจกรรม 
เร่ืองสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

 
ค าช้ีแจง กิจกรรมที่ 1 จากภาพให้นักเรียนระบุส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นธรรมชาติกับท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
แล้วน ารายช่ือทรัพยากรธรรมชาติ มาจัดจ าแนกประเภท พร้อมบอกวิธีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
  
  
  

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
  
  
  



 
 

๘๑ 
 

 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

ใช้แล้วหมดไป             ใช้แล้วไม่หมด    ใช้แล้วมีการเกิดขึ้นมาทดแทน                                                                                                                                                                       
                                                                                       หรือรักษาไว้ได้                                   
 
.............................                      ..................................                    ...................................... 
.............................                       ..................................           ......................................  
.............................     ...................................                    ......................................  
  
วิธีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 1.............................................................................................. 
 2..............................................................................................  
 3..............................................................................................  
 4..............................................................................................  
 5..............................................................................................  

 
ค าช้ีแจง กิจกรรมที ่2 ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงวิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 

 
 

 
 

                                       วิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
 

 
ช่ือ............................................................................เลขท่ี....................โรงเรียน................... 
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เกณฑ์การประเมิน 
ใบกิจกรรมเร่ือง สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
กิจกรรมท่ี 1 1.ระบุส่ิงต่างๆ

ท่ีเป็น
ธรรมชาติกับท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น
ได้ครบถ้วน 
2.จ าแนก

ประเภทของ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติได้
ถูกต้อง 

3.บอกวิธีใช้
ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 
ได้ถูกต้อง 

1.ระบุส่ิงต่างๆ
ท่ีเป็น

ธรรมชาติกับท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น
ได้ครบถ้วน 
2.จ าแนก

ประเภทของ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติได้ 
บ้างบางส่วน 
3.บอกวิธีใช้
ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

ได้บ้าง 

1.ระบุส่ิงต่างๆ
ท่ีเป็น

ธรรมชาติกับท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น
ได้ครบถ้วน 
2.จ าแนก

ประเภทของ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติได้
บ้างบางส่วน 
3.บอกวิธีใช้
ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

ไม่ได้ 

1.ระบุส่ิงต่างๆ
ท่ีเป็น

ธรรมชาติกับท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น

ได้บ้าง 
แต่ไม่ครบ 
2.จ าแนก

ประเภทของ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติได้
บ้างบางส่วน 
3.บอกวิธีใช้
ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

ไม่ได้ 

1.ระบุส่ิงต่างๆ
ท่ีเป็น

ธรรมชาติกับท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น

ได้บ้าง 
แต่ไม่ครบ 
2.จ าแนก

ประเภทของ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ไม่ถูกต้อง 

3.บอกวิธีใช้
ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

ไม่ได้ 
กิจกรรมท่ี 2 แสดงวิธีการ

อนุรักษ์และ
ฟื้นฟู

ส่ิงแวดล้อม 
ได้ถูกต้องและ

เช่ือมโยง
ความคิดได้ดี 

แสดงวิธีการ
อนุรักษ์และ

ฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อม 

ได้ถูกต้องและ
เช่ือมโยง

ความคิดได้
บางส่วน 

แสดงวิธีการ
อนุรักษ์และ

ฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อม 
ได้ถูกต้องแต่

เช่ือมโยง
ความคิดไม่ได้ 

แสดงวิธีการ
อนุรักษ์และ

ฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อม 
ได้ถูกต้อง
บางส่วน 

แสดงวิธีการ
อนุรักษ์และ

ฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อม 

ไม่ได้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
น าคะแนนจากท้ัง 2 กิจกรรม รวมกัน แล้วหารด้วย 2 จะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  10 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ปรากฏการณ์ธรรมชาติกับการด าเนินชีวิต    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 เวลา   ๔    ชั่วโมง 

 
1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติกับการด าเนินชีวิต  
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน    
ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
ป.2/2  ระบุต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏในแผนผัง แผนท่ี รูปถ่าย 
          และลูกโลก 
ป.2/3  สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ท่ีท าให้เกิด  
         ปรากฏการณ์ 
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ

สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการ  
พัฒนาท่ียั่งยืน 
ตัวชี้วัด 

ป.2/3 อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
   การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ลูกโลก แผนท่ี แผนผัง และภาพถ่าย ท าให้สามารถบอก
ต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่บนเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เหล่านั้นได้ โลก ดวง
อาทิตย์ และดวงจันทร์ มีความสัมพันธ์กัน ท าให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อการด าเนินชีวิต
ของมนุษย ์
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
                4.1.1 ต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่างๆ  ท่ีปรากฏในแผนท่ี แผนผัง รูปถ่าย 
และลูกโลก เช่น ภูเขา ท่ีราบ แม่น ้า ต้นไม้ ทะเล                   

 4.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์ เช่น 
ข้างขึ้น ข้างแรม ฤดูกาลต่างๆ  
         4.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์    

4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

    -  
 
 



 
 

๘๔ 
 

5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   

 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
6.1 ใฝุเรียนรู้ 
6.2 มุ่งมั่นในการท างาน   

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 แผนผังต าแหน่งท่ีต้ังของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีในชุมชน 
 7.2 การน าเสนอผลงาน เรื่องความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก  ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 

7.3 การอภิปรายเรื่องความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
 7.4 ภาพวาด “ฤดูกาลท่ีพวกเราชอบ” พร้อมการอภิปราย 
 ลักษณะงานสุดท้าย 
  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มวาดภาพ “ฤดูกาลท่ีพวกเราชอบ” แล้วน าเสนอผลงานหน้าช้ัน พร้อมกับ
อภิปรายเกี่ยวกับภาพของกลุ่มตน ตามหัวข้อ ดังนี้ 

1. จากภาพเป็นฤดูใด 
2. สังเกตจากส่ิงใดว่าในภาพเป็นฤดูใด 
3. คนมีการด าเนินชีวิตอย่างไรในฤดูท่ีปรากฏในภาพ 
4. ความสัมพันธ์ของโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ท่ีท าให้เกิดฤดูกาลคืออะไร  
5. ให้นักเรียนระบุต าแหน่งอย่างง่ายจากภาพว่าเป็นสถานท่ีใด (5 คะแนน) 

 
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
แผนผังต าแหน่งท่ีต้ังของส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีมีในชุมชน 

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับพอใช้ 

การน าเสนอผลงานเรื่อง
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์
ระหว่างโลก  ดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ 

สังเกต 
การน าเสนอผลงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

การเล่าเรื่องฤดูกาลท่ีชอบ สังเกตการเล่าเรื่อง แบบตรวจสอบ
รายการการเล่าเรื่อง 

ผ่าน 3 รายการขึ้นไป 
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8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ภาพวาด “ฤดูกาลท่ี
พวกเราชอบ” พร้อม
การอภิปราย 

ตรวจช้ินงาน เกณฑ์การประเมิน
(รูบริค) 

ผ่านระดับดี 
 

 
9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ใช้กระบวนการกลุ่มในการส ารวจหรือศึกษาเกี่ยวกับสถานท่ีต่าง ๆ ภายในชุมชน และศึกษาการ
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ลูกโลก แผนท่ี แผนผัง และภาพถ่าย เพื่อบอกต าแหน่งอย่างง่ายและ
ลักษณะทางกายภาพของส่ิงนั้น จากนั้นแต่ละกลุ่มผลัดกันน าเสนอผลงานหน้าช้ัน 
(๑ ช่ัวโมง) 

9.2 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ ศึกษาและอภิปรายเรื่องลักษณะของโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 
จากนั้นแบ่งกลุ่มศึกษาและสืบค้นข้อมูลเรื่อง ต่อไปนี้ 

-  การเกิดช้างขึ้น-ข้างแรม 
-  การเกิดฤดูกาลต่างๆ 
-  จากนั้นแต่ละกลุ่มผลัดกันน าเสนอผลงานหน้าช้ัน (๑ ช่ัวโมง) 

 9.3 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ ศึกษาและอภิปราย เรื่องความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ (๑ ช่ัวโมง) 
 9.4 แบ่งกลุ่มวาดภาพ “ฤดูกาลท่ีพวกเราชอบ” แล้วน าเสนอผลงานหน้าช้ัน พร้อมกับอภิปราย
เกี่ยวกับภาพของกลุ่มตน (1 ช่ัวโมง) 
 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๖ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
แผนผังต าแหน่งที่ต้ังของสิ่งต่างๆ ที่มีในชุมชน 

 
ประเด็นการ

ประเมิน 
ระดับคะแนน น้ า 

หนัก 3 2 1 
ต าแหน่งท่ีต้ัง ระบุต าแหน่งท่ีต้ัง 

ได้ถูกต้องครบถ้วน 
ระบุต าแหน่งท่ีต้ัง 
ได้ถูกต้องบางส่วน 

ระบุต าแหน่งท่ีต้ัง 
ไม่ถูกต้อง 

2 

สถานท่ี ระบุช่ือของสถานท่ี 
ได้ถูกต้องครบถ้วน 

ระบุช่ือของสถานท่ี 
ได้ถูกต้องบางส่วน 

ระบุช่ือของสถานท่ี 
ไม่ถูกต้อง 

1 

การ 
ก าหนดทิศ 

มีการก าหนดทิศ 
ได้ถูกต้องครบทุกทิศ 

มีการก าหนดทิศ 
ได้ถูกต้องบางทิศ 

มีการก าหนดทิศ 
ไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ก าหนดทิศ 

1 

ความ
รับผิดชอบ 

ท างานเสร็จทันตามเวลา
ท่ีก าหนด 

ท างานเสร็จแต่ไม่
ทันเวลาต้องส่งงานช้า 

ท างานไม่เสร็จ 
และต้องทวงถาม 

1 

 
ระดับคุณภาพ 
คะแนน  12-15  หมายถึง  ดี , คะแนน  8-11  หมายถึง  พอใช้ ,คะแนนต่ ากว่า  7 หมายถึง  ปรับปรุง 

การน าเสนอผลงานของนักเรียน 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน น้ าหนัก 
4 3 2 1 

วิธีการน าเสนอ การน าเสนอมีล าดับ
ขั้นตอนน่าสนใจและ
ใช้ส่ือประกอบได้
เหมาะสม  

การน าเสนอมี
ล าดับข้ันตอน
น่าสนใจแต่ใช้ส่ือ
ไม่เหมาะสม  

การน าเสนอมี
ล าดับข้ันตอน
แต่ไม่น่าสนใจ  
 

การน าเสนอ
ไม่เป็นล าดับ
ขั้นตอน 

4 

ข้อมูล มีข้อมูลท่ีถูกต้อง
ท้ังหมด 

มีข้อมูลท่ีถูกต้อง
เกือบท้ังหมด 

มีข้อมูล 
ท่ีถูกต้องเกิน
ครึ่ง 

ข้อมูล 
ไม่ค่อย
ถูกต้อง 

3 

การใช้ภาษา ส่ือความหมายเข้าใจ
ชัดเจนไม่วกวนและ
ออกเสียงอักขระ
ถูกต้องทุกแห่ง 

ส่ือความหมายได้
เข้าใจชัดเจนแต่
ออกเสียงอักขระไม่
ถูกต้องบางแห่ง 

ส่ือความหมาย
ได้เข้าใจแต่ออก
เสียงอักขระ 
ไม่ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

ส่ือความหมาย
ไม่เข้าใจ 

1 

บุคลิกท่าทาง มีความเช่ือมั่น ลีลา
ท่าทางเหมาะสม การ
แต่งกายเรียบร้อย 

มีความเช่ือมั่น 
ลีลาท่าทาง
เหมาะสม การแต่ง
กายไม่เรียบร้อย 

มีความเช่ือมั่น 
ลีลาท่าทาง
เหมาะสม  
การแต่งกาย 

ขาดความ
เช่ือมั่น 

1 



 
 

๘๗ 
 

ไม่เหมาะสม 
การประสาน
สายตา 

ประสานสายตาผู้ฟัง
ตลอดเวลาโดยนานๆ
ครั้งท่ีจะดูบันทึกท่ีจด
ไว้ 

ประสานสายตา
ผู้ฟังค่อนข้างมาก
แต่บ่อยครั้งท่ีจะดู
บันทึกท่ีจดไว้ 

ประสานสายตา
ผู้ฟังบ้างแต่
ส่วนใหญ่จะ
อ่านบันทึกท่ีจด
ไว้ 

อ่านบันทึกท่ี
จดไวโ้ดยไม่
ประสาน
สายตากับผู้ฟัง
เลย 

1 

ระดับคุณภาพ 
คะแนน  31-40  หมายถึง    ดีมาก 
คะแนน  21-30  หมายถึง    ดี 
คะแนน  11-20  หมายถึง    พอใช้ 
คะแนนต่ ากว่า  10  หมายถึง    ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๘ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ภาพวาด “ฤดูกาลที่พวกเราชอบ”  

 
ประเด็นการ

ประเมิน 
ระดับคะแนน น้ าหนัก 

4 3 2 1 
การวาดภาพ วาดภาพได้ถูกต้อง

ตรงตามหัวข้อ  
มีรายละเอียด
ครบถ้วน สวยงาม  

วาดภาพได้
ถูกต้องตรงตาม
หัวข้อ สวยงาม 

วาดภาพได้
ตรงตามหัวข้อ 
แต่ไม่ชัดเจน 

วาดภาพ 
ไม่ตรงตาม
หัวข้อ 

4 

วิธีการน าเสนอ การน าเสนอมีล าดับ
ขั้นตอนน่าสนใจและ
ใช้ส่ือประกอบได้
เหมาะสม  

การน าเสนอมี
ล าดับข้ันตอน
น่าสนใจแต่ใช้ส่ือ
ไม่เหมาะสม  

การน าเสนอมี
ล าดับข้ันตอน
แต่ไม่น่าสนใจ  
 

การน าเสนอ
ไม่เป็นล าดับ
ขั้นตอน 

2 

ระบุฤดูกาล
และสถานท่ี 

ระบุฤดูกาลและ
ต าแหน่งสถานท่ี 

ได้ถูกต้อง 

ระบุฤดูกาลได้
ถูกต้องแต่บอก
ต าแหน่งสถานท่ี

ไม่ถูกต้อง 

ระบุฤดูกาล 
ไม่ถูกต้อง แต่
บอกต าแหน่ง
สถานท่ีได้ 

ระบุฤดูกาล
และต าแหน่ง

สถานท่ี 
ไม่ถูกต้อง 

2 

การอภิปราย ส่ือความหมายเข้าใจ
ชัดเจนถูกต้องครบ
ทุกหัวข้อ ไม่วกวน 

ส่ือความหมายได้
เข้าใจชัดเจน  
3-4 หัวข้อ 

ส่ือความหมาย
ได้เข้าใจชัดเจน
2 หัวข้อ 

ส่ือความหมาย
ไม่เข้าใจ 1 

การประสาน
สายตา 

ประสานสายตาผู้ฟัง
ตลอดเวลาโดยนานๆ
ครั้งท่ีจะดูบันทึกท่ีจด
ไว้ 

ประสานสายตา
ผู้ฟังค่อนข้างมาก
แต่บ่อยครั้งท่ีจะดู
บันทึกท่ีจดไว้ 

ประสานสายตา
ผู้ฟังบ้างแต่
ส่วนใหญ่จะ
อ่านบันทึกท่ีจด
ไว้ 

อ่านบันทึกท่ี
จดไวโ้ดยไม่
ประสาน
สายตากับผู้ฟัง
เลย 

1 

 
ระดับคุณภาพ 
คะแนน  31-40  หมายถึง    ดีมาก 
คะแนน  21-30  หมายถึง    ดี 
คะแนน  11-20  หมายถึง    พอใช้ 
คะแนนต่ ากว่า  10  หมายถึง    ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๙ 
 

คณะผู้จัดท า 
 

๑.นางธนพร  อรชร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๒. นายปรีดี  ภมรสูตร         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๓. นายภัทรพล  สุรชิต    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๔. นางสุนีย์  ชิวปรีชา    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๕. นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๖. นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกล่ิน  ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๗. นางสาวสุชาดา  พึ่งพระ   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๘. นางสาวอโนทัย  สองเมือง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๙. นางสาวถิรนันท์  จ าปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
10. นายสุขสันต์  ผมทอง    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
11. นางสาวพัชริยา  มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๑2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขข า   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
 


