
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอยู่อย่างพอเพยีง 

 

รหัสวชิา ส 22103 รายวชิา สังคมศึกษาฯ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั+นมัธยมศึกษาปีที� 2    หน่วยการเรียนรู้    พธีิกรรมสําคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที�   1   เรื�อง  พธีิกรรมสําคัญ   เวลา  5  ชั�วโมง 

 

********************************************** 

 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี+วดั 

     มาตรฐาน ส 1.2 เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนที�ดี และธาํรงรักษาพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที�ตนนบัถือ 
ส2.1 ม.2/3  วเิคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งอธิบายคาํสอนที�เกี�ยวเนื�องกบั 
วนัสาํคญัทางศาสนา และปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 
ส2.1 ม.2/4 คาํสอนที�เกี�ยวเนื�องกบัวนัสาํคญัทางศาสนา และปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 
 
2. สาระสําคัญ 
     อธิบายและสามารถปฎิบติัพิธีกรรมต่างๆของศาสนาพุทธไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และนาํหลกัธรรมคาํสอนในศาสนา
พุทธไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  (K, P, A) 
     1. นกัเรียนสามารถอธิบายและสามารถปฎิบติัพิธีกรรมต่างๆของศาสนาพุทธไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และนาํหลกัธรรม
คาํสอนในศาสนาพุทธไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 

4.  สาระการเรียนรู้  

      4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
                   -  คุณค่าของศาสนพิธี และปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง เช่น การทาํบุญตกับาตร 
การถวายภตัตาหารสิ�งของที�ควรถวายและสิ�งของตอ้งหา้มสาํหรับพระภิกษุ 
การถวายสังฆทาน เครื�องสังฆทานการถวายผา้อาบนํ<าฝน เป็นตน้ หลกัธรรมเบื<องตน้ที�เกี�ยวเนื�องใน 
วนัมาฆบูชา วนัวสิาขบูชาวนัอฏัฐมีบูชา วนัอาสาฬหบูชาและวนัธรรมสวนะและเทศกาลสาํคญั 
 
 



5.  สมรรถนะสําคัญ 
     1. ความสามารถในการสื�อสาร 
     2. ความสามารถในการคิด 
     3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 
 6.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
     1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
    2.  ซื�อสัตยสุ์จริต 
    3. ใฝ่เรียนรู้ 
    4. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
    5.  มุ่งมั�นในการทาํงาน 
    6.  รักความเป็นไทย 
7.  ภาระงาน/ชิ+นงาน 

 7.1  ภาระงาน 
                     -   

7.2 ชิ+นงาน 

                - ใบงานที� 1 กิจกรรมการเรียนรู้ที� 1 , 2, 3 
8.  กจิกรรมการเรียนรู้  

กจิกรรมการเรียนรู้ครั+งที� 1 ( 2 ชั�วโมง ) 

ขั+นนํา  

1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนไหวพ้ระสวดมนตแ์ละนั�งสมาธิก่อนเรียน 3-5 นาที 
2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มจาํนวน 8 กลุ่มๆละเท่าๆกนั โดยใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกหวัขอ้นี<  
4.1 การทาํบุญตกับาตร 
4.2 การถวายภตัตาหาร สิ�งของที�ควรถวายและสิ�งของตอ้งหา้มสาํหรับพระภิกษุ 
4.3 การถวายสังฆทาน เครื�องสังฆทาน 
4.4 การถวายผา้อาบนํ<าฝน 
4.5 การจดัเครื�องไทยธรรม/เครื�องไทยธรรม 
4.6 การกรวดนํ<า 
4.7 การทอดกฐิน 
4.8  ทอดผา้ป่า 
2. จากนั<นใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษา และสรุปหวัขอ้ที�ตนเองไดรั้บตามความเขา้ใจ และออกมาเขียนบนกระดาน 
ขั<นสอน  
1.ครูใหแ้ต่ละกลุ่มออกมาเขียนบนกระดาน จากนั<นให้แต่ละกลุ่มมาอ่านใหเ้พื�อนฟัง 
2. แต่ละกลุ่มนาํเสนอเสร็จ ครูอธิบายเพิ�มเติมในเนื<อหา และเรียกนกัเรียนตอบคาํถาม 



ขั+นสรุป 
1. ใหแ้ต่ละกลุ่มเขียนสรุปหวัขอ้ที�ตนเองไดรั้บลงในสมุด และสรุปเรื�องศาสนพิธีเป็นแผนผงัความคิดตามความ
เขา้ใจ 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ครั+งที� 2 ( 1 ชั�วโมง) 

ขั+นนํา 

1.  ครูนาํภาพศาสนพิธีต่างๆมาใหน้กัเรียนดู นกัเรียนร่วมกนัสนทนาเรื�องการประกอบศาสนพิธีต่างๆในพุทธ
ศาสนา 
2.  ครูทบทวนความรู้เดิม เรื�องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยกตวัอยา่งความเชื�อมโยงกบัศาสนาพิธี 
ขั+นสอน 

1.  ครูใหน้กัเรียนรวมกลุ่มจากการนาํเสนอครั< งที�แลว้โดยใหแ้ต่ละกลุ่มเขียนความเชื�อมโยงระหวา่งศาสนพิธีกบั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( 3 ห่วง 2 เงื�อนไข) 
2.  ครูใบงานที� 1  ใหแ้ต่ละกลุ่ม โดยใหเ้ขียนออกมาในลกัษณะของแผนผงัความคิด 
3.  ครูสุ่มตวัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอ 2 กลุ่ม 
ขั+นสรุป 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความเชื�อมโยงระหวา่งเศรษฐกิจพอเพียงและศาสนาพิธีต่างๆ 
2. ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มส่งใบงานที� 1  
 
กจิกรรมการเรียนรู้ครั+งที� 3 ( 2 ชั�วโมง) 

ขั+นนํา 

1.  ครูสนทนาร่วมกบัผูเ้รียนถึงการที� UNESCO ไดป้ระกาศยกยอ่งพระพุทธศาสนาเป็น 
ศาสนาที�สาํคญัศาสนาหนึ�งของโลกและวนัสาํคญัสากลของโลก เหตุผลสาํคญัที�ไดรั้บการยกยอ่งเช่นนั<นเพราะพุทธ
ศาสนามีทฤษฎีและวธีิการที�เป็นสากล และมีขอ้ปฏิบติัที�ยึดทางสายกลาง เช่น มีเหตุผลพิสูจน์ไดจ้ริง มีลกัษณะเป็น
ประชาธิปไตย เป็นตน้ 
2. ใหน้กัเรียนออกมาเขียนวนัสาํคญัทางศาสนาบนกระดาน( แถวละ 1 วนัตามโตะ๊นั�ง) จากนั<นใหเ้พื�อนในชั<นเรียน
ช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้งตามหนงัสือ 
3.  ครูเลือกวนัสาํคญัทางศาสนามาจาํนวน 4 วนั และใหแ้ต่ละเลขที�ศึกษาตามหวัขอ้ 
     -  วนัวสิาขบูชา                       อริยสัจ 4 
     - วนัอาสาฬหบูชา                    ธมัมจกักปัปวตันสูตร 
     -  วนัมาฆบูชา                          โอวาทปาติโมกข ์
     -  วนัอฏัมีบูชา                           กฎของธรรมชาติ 
เลขที�  1 – 10                  ศึกษาวนัวสิาขบูชา ,  
เลขที�  11 – 20                ศึกษาวนัอาสาฬหบูชา ,  
เลขที�  21 – 30                ศึกษาวนัมาฆบูชา ,  



 
เลขที�  31 – เลขที�สุดทา้ย ศึกษาวนัอฏัมีบูชา 
   4.  ใหต้วัแทนออกมาเสนอวนัสาํคญัและหลกัธรรมในแต่ละวนัวนัละ 1 คน 
ขั+นสรุป 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปหลกัธรรมในวนัสาํคญัต่างๆ ครูแจกใบงานที� 2 ใหน้กัเรียนทุกคน ทาํส่งทา้ย
ชั�วโมง  
 

9. สื�อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

      9.1  สื�อการเรียนรู้ 
                  1. ใบงาน/ใบความรู้ 
                  2.  อินเตอร์เน็ต หนงัสือเรียน  
 
      9.2  แหล่งเรียนรู้ 
                    1. บริเวณใตต้น้ไม ้
       2. หอ้งพระพุทธศาสนา 
 
10.  การวดัผลและการประเมินผล  

 

การวดัผลประเมินผลด้าน วธีิการวดั เครื�องมือวดั เกณฑ์การผ่าน 

ประเมินผลการทาํใบงาน การประเมินผล
คะแนนจากใบ
งาน 

ใบงานที� 1- 3 ไดค้ะแนนใบงาน
ละ 3 คะแนนขึ<น
ไป 

สังเกตพฤติกรรม การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ไดค้ะแนน 3 
คะแนนขึ<นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
11.  บันทึกผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

11.1  ผลการเรียนรู้ที�กาํหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

11.1.1  จุดประสงค์การเรียนรู้  (K, P, A) 

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

11.1.2  สมรรถนะ 

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

11.1.3  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

11.2  ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ 

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

11.3  แนวทางแก้ไข/พฒันา 

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

                             (ลงชื�อ)................................................ผู้สอน 
                                       (..............................................) 

 

 



แนวทางการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1.   ผู้สอนนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 

                 หลกั

พอเพยีง 

ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนัในตัวที�ดี 

เนื+อหา 
จดักลุ่มนกัเรียนใหพ้อดีกบั

นกัเรียนทั<งหมด 
ยดึมาตรฐานการศึกษา
และตวัชี<วดัในการสอน 

เตรียมเนื<อหาและอุปกรณ์ใน
การสอนล่วงหนา้ 

 

เวลา 

 

สุ่มตวัอยา่งนกัเรียนออกมา
นาํเสนอให้เหมาะกบัเวลาใน

การสอน 

ใหก้ลุ่มนกัเรียนที�สมคัร
ใจออกมานาํเสนอ 

ใหน้กัเรียนทาํงานอยา่งเป็น
ขั<นตอน 

วธีิการจัดกจิกรรม 
วางแผนการจดักิจกรรมกลุ่ม
ใหเ้หมาะกบัเนื<อหา และเวลา 

การทาํงานกลุ่มทาํให้
นกัเรียนไดแ้สดงความ

คิดเห็น 

ใหน้กัเรียนสรุปหวัขอ้ที�ได้
รับผดิชอบดว้ยตนเอง  

แหล่งเรียนรู้ 

เรียนในห้องพระพุทธศาสนา
เพื�อการหาเนื<อหาเพิ�มเติมงาย
มากขึ<น 

 

เรียนในสถานที�ที�มีสื�อการ
เรียนรู้ 

จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ไว้ให้
พร้อมก่อนการปฏิบัติและหา
วิธีป้องกันและแก้ปัญหาจาก
การปฏิบติักิจกรรม  

 

สื�อ/อุปกรณ์ 
จดัเตรียมสื�อ เช่น กระดาษ 

ใหเ้พียงพอกบัจาํนวน
นกัเรียน 

สั�งชิ<นงานใหเ้หมาะสมกบั
บริบทของนกัเรียน 

นกัเรียนจะตอ้งศึกษาเนื<อหา
ก่อนลงมือทาํ เพื�อไม่ใหเ้กิด

ขอ้ผดิพลาด 

การประเมินผล 

กาํหนดเกณฑก์ารวดัและ
ประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบั
ภาระงานและตวัชี<วดั 

ประเมินผลตามเกณฑก์าร
ประเมิน 

วางแผนติดตาม ประเมินผล
การทาํงานของนกัเรียนเป็น
ระยะๆ 

ความรู้ที�ครู

จําเป็นต้องมี 

ครูมีความรู้เกี�ยวกับหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี< วดั  หลักเกณฑ์การวดัและ
ประเมินผล และความรู้เกี�ยวกบัพิธีกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนา 
 



คุณธรรมของครู 

ครูมีความรับผดิชอบ  ใฝ่เรียนรู้  ความยติุธรรม  ความขยนั  อดทน  เมตตาต่อนกัเรียน ความ
พอเพียง 

 

2.  ผลที�เกดิกบัผู้เรียนสอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจากการจัดการเรียนรู้ 

 2.1   ผู้เรียนได้เรียนรู้หลกัคิดและฝึกปฏิบัติตามหลกั 3 ห่วง 2 เงื�อนไข  ดังนี+ 

 

หลกัพอเพยีง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนัในตัวที�ดี 

 
มีการวางแผนการ
ทาํงานกลุ่มให้
เหมาะสมกบั
จาํนวนนกัเรียน
และเวลาเรียน 
 

นกัเรียนไดเ้รียนรู้
พิธีกรรมต่างๆใน
พระพุทธศาสนาและ
นาํไปปฎิบติัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
 

สามารถนาํความรู้ไปปรัช
ใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ความรู้ที�มีก่อนเรียน 

 
นกัเรียนควรมีความรู้เกี�ยวกบัของศาสนพิธี และปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง
อธิบายคาํสอนที�เกี�ยวเนื�องกบัวนัสาํคญัทางศาสนา และปฏิบติัตนได้
ถูกตอ้ง 
 

คุณธรรม 
นกัเรียนมีวินยั     ใฝ่เรียนรู้   อยูอ่ยา่งพอเพียง  ความรับผดิชอบ   
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2   ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวติที�สมดุลและพร้อมรับการเปลี�ยนแปลงใน 4 มิติ 

        ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอพยีง  ดังนี+ 

 

ด้าน 

 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี�ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วตัถุ สังคม สิ�งแวดล้อม วฒันธรรม 

ความรู้ 

 
มีเอกสาร
ประกอบการเรียน
และแบบฝึกหดัที�
ถูกตอ้งตา
มาตรฐานการ
เรียนรู้ 
 

การประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนาช่วยให้
เกิดการร่วมมือ
กนัทางสังคม 

นกัเรียนลงมือ
ปฎิบติัพิธีกรรม
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ในสถานการณ์
จริง เช่น การตกั
บาตร 

นกัเรียนมีความรู้
เกี�ยวกบัพิธีกรรม
สาํคญัทางศาสนา
พุทธ 

ทกัษะ 

นกัเรียนสามารถ
ปฎิบติัพิธีกรรม
ทาง
พระพุทธศาสนาได้
อยา่งถูกตอ้ง 
 
 

กระบวนการ
ทาํงานกลุ่ม 

การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
พิธีกรรมที�สาํคญั 

รู้จกัการปฎิบติั
พิธีกรรมทาง
ศาสนาที�ถูกตอ้ง 

ค่านิยม 

เห็นคุณค่าของ
พิธีกรรมของ
พระพุทธศาสนา 
 
 

นกัเรียนตระหนกั
ถึงความสาํคญัใน
การประกอบ
พิธีกรรมที�
ถูกตอ้ง 

เกิดความสาํนึก
ในการอนุรักษ์
วฒันธรรมและ
พิธีกรรมที�
ถูกตอ้ง 

ตระหนกัเห็น
คุณค่าของการ
ประกอบพิธีกรรม
ที�ถูกตอ้ง 

 
 


