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2. โครงสร้างรายวชิา 

 

                   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
รหสัวชิา ส31101     วชิา สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
จ านวน  1.0  หน่วยกิต  เวลา  40  ชัว่โมง หลกัสูตร        รายวชิาพื้นฐาน              รายวชิาเพิ่มเติม               
ครูผูรั้บผดิชอบรายวชิาและคุณครูผูส้อน  นางสาวบรรจง  มุกดา  
ภาคเรียนท่ี  1    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
จุดมุ่งหมายรายวชิา เพื่อใหผู้เ้รียน    (คุณภาพผูเ้รียน) 
1. ไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้ฒันาตนเองเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตาม
หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ รวมทั้งมีค่านิยมอนัพึงประสงค ์สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข รวมทั้งมีศกัยภาพเพื่อการศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงคไ์ด้ 
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3. ค าอธิบายรายวชิา 
ค าอธิบายรายวชิา 

 
รหสัวชิา  ส31101      รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 1.0 หน่วยกิต     เวลา 2   ชัว่โมง/สัปดาห์  เวลา  40  ชัว่โมง/   ภาคเรียน  ท่ี 1  

 ศึกษา วถีิชีวติสังคมสมยัชมพทูวปี ขอ้คิดและ และคติความเช่ือทางศาสนา  สมยัก่อน

พระพุทธเจา้สังคมสมยัของศาสดาท่ีตนนบัถือ ประวติัพระพุทธเจา้ในฐานะเป็นมนุษย์ ผูฝึ้กตนไดอ้ยา่ง

สูงสุดในการตรัสรู้  การก่อตั้ง วธีิการสอนและการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางใน

พระพุทธศาสนา  พุทธประวติัดา้นการบริหาร และการธ ารงรักษาศาสนา  แบบอยา่งการด าเนินชีวติจาก

ประวติัสาวก ชาดก เร่ืองเล่า และศาสนิกชนตวัอยา่ง 

 ศึกษาความส าคญัของพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาและเนน้

ความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยัและวธีิการแกปั้ญหา  ลกัษณะพระพุทธศาสนากบัวทิยาศาสตร์ การฝึกฝน

และพฒันาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิด  ของศาสนาท่ีตน

นบัถือตามท่ีก าหนด 

 ศึกษาหลกัการของพระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ใหป้ระมาท  มุ่งประโยชน์และสันติภาพ

บุคคล สังคมและโลก พระพุทธศาสนากบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาประเทศแบบ

ยัง่ยนื  ความส าคญัของพระพุทธศาสนาเก่ียวกบัการศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ   

 ศึกษาหลกัธรรมในกรอบ อริยสัจ ๔  หรือหลกัค าสอนของศาสนาท่ีตนนบั คุณค่าและ

ความส าคญัของการสังคายนา พระไตรปิฎก  หรือคมัภีร์ของศาสนาท่ีตนนบัถือ   และการเผยแผ่   การ

พฒันาศรัทธา และปัญญาท่ีถูกตอ้งในพระพุทธศาสนา     หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ี

ก าหนด  

 ศึกษาสถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญ และตดัสินใจเลือกด าเนินการหรือปฏิบติัตนไดอ้ยา่งมีเหตุผล

ถูกตอ้งตามหลกัธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย บทบาทการด าเนินชีวติเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่ง

สันติสุข และอยูร่่วมกนัเป็นชาติอยา่งสมานฉนัท์ 
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 ศึกษาหลกัธรรม  คติธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวนัส าคญัทางศาสนา และเทศกาลท่ีส าคญั ของศาสนา

ท่ีตนนบัถือ และปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา

ท่ีตนนบัถือ ปฏิบติัตาม ศาสนพิธีท่ีตนนบัถือ  เป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคน

รอบขา้ง   

เห็นคุณค่า เช่ือมัน่ และมุ่งมัน่พฒันาชีวติดว้ย การพฒันาจิต  และพฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโส

มนสิการ  หรือการพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนบัถือ   สวดมนต ์แผเ่มตตา และบริหารจิต

และเจริญปัญญาตามหลกัสติปัฏฐาน   หรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนบัถือ   ปฏิบติั  และมีส่วนร่วม

การสัมมนา  และเสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนา ท่ีตนนบัถือ อนัส่งผลถึงการพฒันาตน 

พฒันาชาติและโลก 

 โดยใชก้ระบวนการคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาการสืบคน้ขอ้มูล การสังเคราะห์ การสรุป การ

ปลุกเร้าคุณธรรม น าแนวทางท่ีถูกสร้างสรรคท่ี์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม   สามารถบูรณาการหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียนได้ 

 เพื่อ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  ตระหนกั ในการพฒันาตนเองเป็นบุคคลท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ รวมทั้งมีค่านิยมอนัพึงประสงค ์สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข รวมทั้งมีศกัยภาพเพื่อการศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงคไ์ด้ 
              

ตัวช้ีวดั 

ส 1.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.46/ 4  ม.4-6/5 ม.4-6/ ม.4-6/ ม.4-6/7  ม.4-6/8  ม.46/9 ม.4-6/10 

ม.4-6/11  ม.4-6/12  ม.4-6/13  ม.461/4  ม.4-6/15  ม.4-6/16  ม.4-6/19  ม.461/20   

ส 1.2    ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 ม.4-6/5 

รวมทั้งหมด    23    ตวัช้ีวดั 
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4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยท่ี/ 
ช่ือหน่วย 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

สาระการเรียนรู้ สาระส าคญั / 
ความคิดรวบยอด 

ช้ินงาน/ภาระงาน เวลา 
(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั
คะแนน 

หน่วยท่ี1 
พระพุทธ
พอเพียง
(ตอนท่ี1) 

ส 1.1  

ม.4-6/1 

 

สังคมชมพทูวปี

และคติความเช่ือ

ทางศาสนา

สมยัก่อน

พระพุทธเจา้ 

สังคมชมพทูวปี

สมยัพุทธกาลมี

ลทัธิความเช่ืออนั

หลากหลายท่ีเกิด

จากค าสอนและ

ปรัชญาของ

ศาสนาต่างๆ ซ่ึง

ผูค้นในดินแดน

ชมพทูวปีต่างก็มี

ความคิดความเช่ือ

ท่ีแตกต่างกนัไป 

ใบงานท่ี 1  
สังคมชมพทูวปี
สมยัก่อน
พุทธกาล  
แผนภาพ  
ก าเนิด
พระพุทธเจา้ 

2 3 

ส 1.1  

ม.4-6/2 

การตรัสรู้ การ

ก่อตั้ง

พระพุทธศาสนา 

วธีิการสอน 

และการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา

ตามแนวพุทธ

จริยา 

การศึกษาพุทธ
ประวติัถือเป็น
หนา้ท่ีส าคญั
ประการหน่ึงของ
พุทธศาสนิกชนท่ี
พึงกระท า เพราะ
นอกจากจะได้
เรียนรู้พุทธ
ประวติัของ
พระพุทธเจา้แลว้  
สามารถน า
แบบอยา่งพระ
จริยาวตัร  

ใบงานท่ี 2   
การก่อตั้ง
พระพุทธศาสนา 
วธีิการสอน 
และการเผยแผ่
ระพุทธ-ศาสนา   
แผนภาพ พุทธ
ประวติัดา้นการ
บริหาร 
 

2 4 
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4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยท่ี/ 
ช่ือหน่วย 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคญั / 
ความคิดรวบยอด 

ช้ินงาน/ภาระงาน เวลา 
(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั
คะแนน 

หน่วยท่ี1 
พระพุทธ
พอเพียง
(ตอนท่ี1) 

  ของพระองค ์ มา
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได้
อีกดว้ย 

   

ส 1.1  
ม.4-6/3 

พุทธประวติั

ดา้นการ

บริหารและ

การธ ารง

รักษาศาสนา 

พระพุทธเจา้ทรง

ถึงพร้อมดว้ย

หลกัธรรมของนกั

บริหาร  ทรง

บริหารสังฆ

มณฑลโดยทรงยก

ใหธ้รรมเป็นใหญ่  

ทรงเป็นนกั

ประชาธิปไตยท่ี

ทรงเคารพเสียง

ส่วนใหญ่  ทรง

เป็นนกับริหารงาน

บุคคลและทรงเป็น

วางแผน ดา้นการ

ธ ารงรักษา

พระพุทธศาสนา  

ใบงานท่ี 3  
พุทธประวติั
ดา้นการบริหาร
และการธ ารง
รักษา
พระพุทธศาสนา 

2 4 
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4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยท่ี/ 
ช่ือหน่วย 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

สาระการเรียนรู้ สาระส าคญั / 
ความคิดรวบยอด 

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

เวลา 
(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั
คะแนน 

หน่วยท่ี1 
พระพุทธ
พอเพียง
(ตอนท่ี1) 

  ทรงก าชบัใหค้ณะ
สงฆเ์ล่าเรียนธรรม
ดว้ยความเคารพ 
และทรงบญัญติั
พระวนิยัเอาไวเ้ป็น
จ านวนมาก 

   

ส 1.1  

ม.4-6/4 

 

ขอ้ปฏิบติัทาง
สายกลางใน
พระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนามี

หลกัท่ีนอ้มน าให้

พุทธศาสนิกชนยดึ

ในการประพฤติ

ปฏิบติัตนตามทาง

สายกลาง มีทั้ง

ทฤษฎีและวธีิการ

ท่ีเป็นสากล ไดแ้ก่ 

อริยสัจ 4 และขอ้

ปฏิบติัท่ียดึทาง

สายกลางของ

พระพุทธศาสนา 

ไดแ้ก่ อริยมรรคมี

องค ์8 

ใบงานท่ี 4   

ขอ้ปฏิบติัทาง

สายกลางใน

พระพุทธ- 

ศาสนา    

1 3 
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4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยท่ี/ 
ช่ือหน่วย 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

สาระการเรียนรู้ สาระส าคญั / 
ความคิดรวบยอด 

ช้ินงาน/ภาระงาน เวลา 
(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั
คะแนน 

หน่วยท่ี1 
พระพุทธ
พอเพียง
(ตอนท่ี1) 

ส 1.1  
ม.4-6/5 

พระพุทธศาสนา

เนน้การพฒันา

ศรัทธาและ

ปัญญาท่ีถูกตอ้ง 

พระพุทธศาสนามี

หลกัค าสอนท่ีให้

มนุษยมี์ศรัทธาท่ี

ประกอบดว้ย

ปัญญา เช่ืออยา่งมี

เหตุผล เพื่อใหก้าร

ด าเนินชีวติไปสู่

เส้นทางแห่งความ

ดีงามและถูกตอ้ง  

ใบงานท่ี 5  การ
พฒันาศรัทธา
และปัญญาใน
พระพุทธศาสนา   

1 3 

ส 1.1  
ม.4-6/6 

ลกัษณะ

ประชาธิปไตย

ใน

พระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนา

เป็นศาสนา

ประชาธิปไตยมา

ตั้งแต่เร่ิมแรก 

ตวัอยา่งเช่น  

พระพุทธศาสนามี

พระธรรมวนิยั

เป็นธรรมนูญหรือ

กฎหมายสูงสุด  

แผนภาพ 

ลกัษณะ

ประชาธิปไตย

ใน

พระพุทธศาสนา   

 

1 3 
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4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยท่ี/ 
ช่ือหน่วย 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคญั / 
ความคิดรวบยอด 

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

เวลา 
(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั
คะแนน 

หน่วยท่ี1 
พระพุทธ
พอเพียง
(ตอนท่ี1) 

  และมีความเสมอ
ภาคภายใตพ้ระ
ธรรม-วนิยันั้น
พระพุทธศาสนามี
หลกัเสียงขา้งมาก   
อีกทั้งพระพุทธเจา้
ทรงมอบความเป็น
ใหญ่แก่สงฆ ์ ซ่ึงมี
ลกัษณะตรงกบั
หลกัประชาธิปไตย
หลายประการ 
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5. ผงัภาพที ่1  

  5.1  ผงัวเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้ “พระพุทธ (ตอนที ่1)  พอเพยีง” (เช่ือมโยงทุกแผนในหน่วย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพุทธ(ตอนที ่1) 

พระพุทธศาสนามีหลกัการท่ีเป็น

ความจริง สามารถพิสูจน์ และน าไป

เป็นแนวทางการปฏิบติัตนไดทุ้ก

สมยัและทุกสภาพการณ์  ผูท่ี้ปฏิบติั

ตามยอ่มพบแต่ความสงบสุข ดงันั้น

พระพุทธศาสนิกชนจึงควรศึกษา

ประวติัความเป็นมา และความส าคญั

ของพระพุทธศาสนา เพื่อจะไดน้ า

ขอ้คิดและหลกัธรรมไปเป็นแนวทาง

ในการด าเนินชีวติทั้งเพื่อตนเองและ

สังคม 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 

พุทธประวติัดา้นการ

บริหารและการธ ารง

รักษาศาสนา 

ส 1.1 ม.4-6/3 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 

สังคมชมพทูวปีและคติความเช่ือทาง

ศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจา้ 

ส 1.1 ม.4-6/1 

 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 

การตรัสรู้ การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วธีิการ

สอน และการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาตามแนว

พุทธจริยา  ส 1.1 ม.4-6/2 

 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 

ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางใน

พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.4-6/4 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 

การพฒันาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกตอ้งใน

พระพุทธศาสนา                 ส 1.1 ม.4-6/5 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 

ลกัษณะประชาธิปไตยใน

พระพุทธศาสนา   ส 1.1 ม.4-6/6 
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ช้ินงาน/ภาระงาน สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ใบงานท่ี 1  สังคมชมพทูวปี
สมยัก่อนพุทธกาล 

ใบงานท่ี 2  การก่อตั้ง
พระพุทธศาสนา วธีิการสอน และ
การเผยแผ ่                       
พระพุทธศาสนา 
ใบงานท่ี 3  พุทธประวติัดา้นการ
บริหารและการธ ารงรักษา                        
พระพุทธศาสนา 
ใบงานท่ี 4  ขอ้ปฏิบติัทางสายกลาง
ในพระพุทธศาสนา 
ใบงานท่ี 5  การพฒันาศรัทธาและ
ปัญญาในพระพุทธศาสนา 
ใบงานท่ี 6  ลกัษณะประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3.ความสามารถในการแกปั้ญหา 

4.ความสามารถในการใชท้กัษะ

ชีวติ 

5. ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 

 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. มีวนิยั  
3. ใฝ่เรียนรู้  
4. อยูอ่ยา่งพอเพียง  
5. มุ่งมัน่ในการท างาน 
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6. ผงัภาพที ่2  ผงัแสดงการออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลบั (Backward  Design) 

หน่วยการเรียนรู้  “พระพุทธ (พอเพยีง)   ช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่4 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             กจิกรรมการเรียนรู้  

-กิจกรรมการเรียนรู้  ศึกษา  วเิคราะห์  ฝึกทกัษะการคิด ทกัษะในการใชชี้วติ ทกัษะการ

แกปั้ญหา  ทกัษะในการส่ือสาร  

-ส่ือการเรียนรู้/  แหล่งการเรียนรู้  บตัรค า,ใบงาน,หนงัสือเรียน/หอ้งสมุดโรงเรียน ชุมชน

,อินเตอร์เน็ต 

- เวลา  9  ชัว่โมง 

 

 

 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

พระพุทธ พอเพยีง (ตอนที ่1) 

          หลกัฐานการเรียนรู้ 

- ช้ินงาน/ภาระงาน 

ใบงานท่ี 1  สังคมชมพทูวปีสมยัก่อน

พุทธกาล  แผนภาพ  ก าเนิดพระพุทธเจา้ 

ใบงานท่ี 2  การก่อตั้งพระพุทธศาสนา 

วธีิการสอน และการเผยแผร่ะพุทธ-ศาสนา   

แผนภาพ พุทธประวติัดา้นการบริหาร 

ใบงานท่ี 3  พุทธประวติัดา้นการบริหารและ

การธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 

ใบงานท่ี 4  ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางใน

พระพุทธศาสนา 

ใบงานท่ี 5  การพฒันาศรัทธาและปัญญาใน

พระพุทธศาสนา  แผนภาพ ลกัษณะ

ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา   

             เป้าหมายการเรียนรู้ 

- มาตรฐานและตัวช้ีวดั ส1.1 ม.4-6/1-6   

- สาระส าคัญ 

พระพุทธศาสนามีหลกัการท่ีเป็นความจริง สามารถพิสูจน์ และน าไป

เป็นแนวทางการปฏิบติัตนไดทุ้กสมยัและทุกสภาพการณ์  ผูท่ี้ปฏิบติั

ตามยอ่มพบแต่ความสงบสุข ดงันั้นพระพุทธศาสนิกชนจึงควรศึกษา

ประวติัความเป็นมา และความส าคญัของพระพุทธศาสนา เพื่อจะไดน้ า

ขอ้คิดและหลกัธรรมไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติทั้งเพื่อตนเอง

และสังคม 

- สาระการเรียนรู้    วเิคราะห์  สรุปความ ตีความ การแสดงความคิเห็น  

การใหเ้หตุผลประกอบ  เก่ียวกบั สังคมชมพทูวปีและคติความเช่ือทาง

ศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจา้  การตรัสรู้ การก่อตั้งพระพุทธศาสนา 

วธีิการสอน และการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา 
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             เป้าหมายการเรียนรู้(ต่อ) 

พุทธประวติัดา้นการบริหารและการธ ารงรักษาศาสนา  
ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางในพระพุทธศาสนา  การพฒันา
ศรัทธาและปัญญาท่ีถูกตอ้งในพระพุทธศาสนา   ลกัษณะ
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา   
- สมรรถนะส าคัญ 
 ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวติ  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
- คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  
มุ่งมัน่ในการท างาน 

 
 

 

          หลกัฐานการเรียนรู้ 

-การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

1)สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการ

เขา้ร่วมกิจกรรม  การตอบค าถาม (K) 

2)สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการ

เขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  (P) 

3)ตรวจใบงานท่ี 1-5(A) 

-เกณฑ์ผ่าน  ร้อยละ 70  

คุณภาพระดบัผา่น ดีข้ึนไป 



13 
 

 

7. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้   “พระพุทธ พอเพยีง”  (ตอนที ่1) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1     เวลาเรียน     9   ชัว่โมง 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
 มาตรฐาน ส1.1  ม.4-6/4  รู้ และเขา้ใจประวติั ความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา  ท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่และปฏิบติัตาม
หลกัธรรม 
 ส 1.1 ม.4-6/1  วเิคราะห์สังคมชมพทูวปี  และคติความเช่ือทางศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจา้  
หรือสังคมสมยัของศาสดาท่ีตนนบัถือ 
 ส 1.1 ม.4-6/2  วเิคราะห์  พระพุทธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผ์ูฝึ้กตนไดอ้ยา่งสูงสุดในการตรัสรู้    
การก่อตั้ง วธีิการสอนและการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา หรือวเิคราะห์ประวติัศาสดาท่ีตนนบัถือ ตามท่ี
ก าหนด 
 ส 1.1 ม.4-6/3  วเิคราะห์พุทธประวติัดา้นการบริหาร และการธ ารงรักษาศาสนา  หรือ วเิคราะห์
ประวติัศาสดาท่ีตนนบัถือ ตามท่ีก าหนด 
 ส 1.1 ม.4-6/4 วเิคราะห์ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนา 
ท่ีตนนบัถือตามท่ีก าหนด 
 ส 1.1 ม.4-6/5 วเิคราะห์การพฒันาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกตอ้งในพระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ีก าหนด   
 ส 1.1 ม.4-6/6  วเิคราะห์ลกัษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตน
นบัถือตามท่ีก าหนด 

3. สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด   ( เขียนเป็นความเรียง)   

 พระพุทธศาสนามีหลกัการท่ีเป็นความจริง สามารถพิสูจน์ และน าไปเป็นแนวทางการปฏิบติัตน
ไดทุ้กสมยัและทุกสภาพการณ์  ผูท่ี้ปฏิบติัตามยอ่มพบแต่ความสงบสุข ดงันั้นพระพุทธศาสนิกชนจึง
ควรศึกษาประวติัความเป็นมา และความส าคญัของพระพุทธศาสนา เพื่อจะไดน้ าขอ้คิดและหลกัธรรม
ไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติทั้งเพื่อตนเองและสังคม 

4. สาระการเรียนรู้ (เนือ้หา) 
 สังคมชมพทูวปีและคติความเช่ือทางศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจา้  การตรัสรู้ การก่อตั้ง
พระพุทธศาสนา วธีิการสอน และการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา  พุทธประวติัดา้นการ
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บริหารและการธ ารงรักษาศาสนา  ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางในพระพุทธศาสนา  การพฒันาศรัทธาและ
ปัญญาท่ีถูกตอ้งในพระพุทธศาสนา   ลกัษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา   
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ระบุสมรรถนะยอ่ย ดว้ย) 
 5.1 ความสามารถในการส่ือสาร  โดยการพดู เขียนส่ือความ อธิบาย อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

5.2 ความสามารถในการคิด  โดยการคิดอยา่งเป็นระบบ  การสังเกต สืบคน้ ระบุ แยกแยะ จดั
กลุ่ม เปรียบเทียบ  คิดวเิคราะห์  อภิปราย ส่ือความหมาย 

5.3 ความสามารถในการแกปั้ญหา  โดยใชห้ลกัอริสัจ 4, การถอดบทเรียนบูรณาการกบัหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.4 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

5.5 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีโดยใชใ้นการสืบคน้  ประมวลผล  สร้างช้ินงาน 
6. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (ระบุคุณลกัษณะย่อย)  

 6.1 รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

 6.2 มีวนิยั  ต่อตนเอง การท างาน การแต่งกาย 

 6.3 ใฝ่เรียนรู้  การท างานเป็นกลุ่ม  การคน้ควา้หาความรู้ รักการอ่าน 

 6.4 อยูอ่ยา่งพอเพียง  เขา้ใจหลกั 3 ห่วง 2 เง่ือนไข  สมดุลสู่ 4 มิติ   เขา้ใจและน าไปปรับใชใ้น

ชีวติประจ าวนั 

 6.5 มุ่งมัน่ในการท างาน ท างานเสร็จก่อนหรือทนัเวลาตามท่ีก าหนด  ขยนั  อดทน 

7. ช้ินงาน / ภาระงาน  

 ใบงานท่ี 1  สังคมชมพทูวปีสมยัก่อนพุทธกาล  แผนภาพ  ก าเนิดพระพุทธเจา้ 

 ใบงานท่ี 2  การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วธีิการสอน และการเผยแผร่ะพุทธ-ศาสนา   แผนภาพ 

พุทธประวติัดา้นการบริหาร 

 ใบงานท่ี 3  พุทธประวติัดา้นการบริหารและการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 

 ใบงานท่ี 4  ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางในพระพุทธศาสนา 

 ใบงานท่ี 5  การพฒันาศรัทธาและปัญญาในพระพุทธศาสนา   แผนภาพ ลกัษณะประชาธิปไตย

ในพระพุทธศาสนา   
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8. การวดัและประเมินผล (ใช้แบบของ สพฐ.) 

            1)สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม   การตอบค าถาม (K) 

            2)สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  (P) 

            3)ตรวจใบงานท่ี 4 (A) 

            เกณฑผ์า่นร้อยละ 70  คุณภาพระดบัผา่น ดีข้ึนไป 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 แผนที ่1    (2 ชัว่โมง)  ช่ัวโมงที ่1 

 1.ครูน า VCD หรือ DVD สารคดีท่ีเก่ียวกบัประเทศอินเดีย หรือเนปาล ใหน้กัเรียนร่วมกนัศึกษา

ลกัษณะทางสังคม ประเพณี และวฒันธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้เร่ืองชมพทูวปี  

 2.ครูน าแผนท่ีของเอเชียใตม้าใหน้กัเรียนศึกษาเปรียบเทียบกบัแผนท่ีชมพทูวปีในสมยัพุทธกาล 

จากนั้น ครูตั้งค  าถามใหน้กัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์หาค าตอบ  

 3.ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปโครงสร้างทางสังคมในสมยัชมพทูวปีเป็นแผนภาพลงบนกระดานเพื่อ

ทบทวนความรู้ 

 4.ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้  

 5.ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  โดยครูใชค้  าถามทา้ทาย 

ชัว่โมงท่ี 2 

 1.ครูน าภาพลทัธิทางความเช่ือต่าง ๆ ของสังคมอินเดียมาใหน้กัเรียนร่วมกนัศึกษา จากนั้นครูถาม

ค าถามใหน้กัเรียนตอบค าถามทีละคนจนครบทุกคน 

 2.ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์คติความเช่ือทางศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจา้  โดยครูตั้งค  าถามให้

นกัเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อหาค าตอบใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม แลว้สรุปค าตอบออกมาน าเสนออภิปราย

หนา้ชั้น โดยการส่งผูแ้ทนกลุ่มในการน าเสนอ   

 3.ครูสรุปค าตอบของแต่ละกลุ่มเป็นแผนภาพเพื่ออธิบายสรุปทบทวนความรู้     

 4.ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี 

  - ความเช่ือของมนุษยใ์นสมยัก่อนพุทธกาลมีพื้นฐานมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติลทัธิ

พราหมณ์ และการอนุมานของนกับวชตามลทัธิต่าง ๆ ในชมพทูวปี 

 5.ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  โดยครูใชค้  าถามทา้ทาย ดงัน้ี  

  - นกัเรียนคิดวา่ลทัธิความเช่ือในสมยัก่อนพุทธกาลมีอิทธิพลต่อความเช่ือของคนไทยหรือไม่ 
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 6.ใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 1  สังคมชมพทูวปีสมยัก่อนพุทธกาล 

 7.ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) เพื่อประเมินผลการเรียน 

แผนที ่2  (2 ช่ัวโมง)  ช่ัวโมงที ่3 

 1.   ครูใหน้กัเรียนดู VCD หรือ DVD ก าเนิดพระพุทธเจา้ จบแลว้ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์

และตอบค าถาม ดงัน้ี 

  -  การตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ทรงปฏิบติัพระองคโ์ดยวธีิการใด  และมีล าดบัการตรัสรู้อยา่งไร 

  -  ผลจากการตรัสรู้ท าใหพ้ระพุทธองคค์น้พบส่ิงใด 

 2.ครูสรุปค าตอบของนกัเรียน  เขียนอธิบายเป็นแผนภาพบนกระดาน 

 3.ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี      

-พระพุทธศาสนาก่อตั้งข้ึนหลงัจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ และทรงตั้งพระทยัเผยแผค่  าสอนแก่สัตว์

โลกโดยวธีิการสอน 

 4.ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  โดยครูใชค้  าถามทา้ทาย ดงัน้ี 

  - “พระพุทธเจา้ทรงเป็นครูแห่งครู” นกัเรียนเขา้ใจวา่อยา่งไร 

ช่ัวโมงที ่4 

 1.ครูน าดอกบวัหรือภาพดอกบวั 4 เหล่ามาใหน้กัเรียนร่วมกนัตอบค าถามก่อนน าเขา้สู่บทเรียน 

โดยครูใชค้  าถาม ดงัน้ี 

  - ดอกบวัเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาอยา่งไร 

  -พระพุทธเจา้ทรงเปรียบเทียบบุคคลเหมือนดอกบวั 4 เหล่าวา่อยา่งไร จากนั้นครูอธิบายสรุป

เพิ่มเติมวา่ “ดอกบวัเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาตั้งแต่การประสูติ โดยมีดอกบวัมารองรับพระบาทขณะ

เสด็จออกจากครรภพ์ระมารดา และทรงพิจารณาเปรียบเทียบก่อนการแสดงธรรมโปรดสัตว์”   

 2.ใหน้กัเรียนร่วมกนัศึกษาการก่อตั้งพระพุทธศาสนา โดยครูใหน้กัเรียนตอบค าถาม ดงัน้ี  

  -การก่อตั้งพระพุทธศาสนาอยา่งเป็นทางการเกิดข้ึนในช่วงใด 

 3.ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ร่วมกนัสรุปความรู้อภิปรายหนา้ชั้นเรียนตามหวัขอ้ท่ีครู

ก าหนดให ้ดงัน้ี     -การก่อตั้งพระพุทธศาสนา  

              -วธีิการสอน และการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา 

 4. ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปแนวพุทธจริยาในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีควรน าไปประยกุตใ์ชใ้น

การด าเนินชีวติ 
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 5.ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี 

  -การก่อตั้งพระพุทธศาสนาเกิดจากการน าหลกัธรรมการตรัสรู้ไปเผยแผต่ามแนวพุทธจริยาทรง

สอนโดยการปรับใหส้อดคลอ้งกบับุคคลและสถานการณ์จนมีผูมี้ศรัทธาเล่ือมใสมานบัถือปฏิบติัตามหลกั

ค าสั่งสอนเป็นจ านวนมาก 

 6.ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น   โดยครูใชค้  าถามทา้ทาย ดงัน้ี 

  -ค าสอนพระพุทธศาสนาสืบทอดมาถึง 2,500 กวา่ปี  เพราะเหตุปัจจยัใด   

 7. ใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 2  การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วธีิการสอน และการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

 8.ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) เพื่อประเมินผลการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 

แผนที ่3 (2 ชัว่โมง)    ช่ัวโมงที ่5 

 1.ครูเขียนขอ้ความในรูปบตัรค าบนกระดานจากนั้นใหน้กัเรียนร่วมกนัใหค้วามหมายแต่ละค า

และครูอธิบายเพิ่มเติม 

 2.ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัศึกษาและวเิคราะห์ พุทธประวติัดา้นการบริหาร โดยครูตั้งค  าถามให้

นกัเรียนร่วมกนัสรุปค าตอบ ดงัน้ี 

  -“ทรงถือธรรมเป็นธง ทรงถือธรรมเป็นตราชู ยกธรรมเป็นราชา” มีนยัทางดา้นการบริหาร

ปกครองในพระพุทธศาสนาอยา่งไร 

  -ทรงมอบใหพ้ระสงฆเ์ป็นใหญ่ทางดา้นการบริหารการปกครอง มีความหมายตามแนวทาง

ประชาธิปไตยอยา่งไร 

  -พระธรรม-วนิยัจกัเป็นศาสดาแทนพุทธองคเ์ม่ือทรงเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน เก่ียวขอ้งกบั

ดา้นการบริหารอยา่งไร โดยครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม รับผดิชอบกลุ่มละ 1 ค าถาม สรุปวเิคราะห์ 

แลว้ออกน าเสนอความรู้อภิปรายหนา้ชั้นเรียนกลุ่มละ 5 นาที 

 3.จบการน าเสนองานกลุ่มครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้อธิบายเป็นแผนภาพบนกระดาน 

 4.ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี      

  -พระพุทธเจา้ทรงถึงพร้อมดว้ยหลกัธรรมของนกับริหาร ทรงยกธรรมเป็นใหญ่ 

ในการปกครองพุทธบริษทั 4 มีหลกัธรรมเป็นบรรทดัฐานในการดูแลพระพุทธศาสนา  

 5.ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น   โดยครูใชค้  าถามทา้ทาย ดงัน้ี 

  -ธรรมาธิปไตยหมายถึงอะไร 
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ช่ัวโมงที ่6 

 1. ครูใหน้กัเรียนบอกกิจกรรมท่ีตนเองเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยให้

นกัเรียนบอกกิจกรรมของตนเองคนละ 1 ตวัอยา่ง จากนั้น ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อน าเขา้สู่บทเรียนดงั

ตวัอยา่ง    “พระพุทธศาสนาทีด่ ารงอยู่ได้เพราะพุทธบริษัททั้ง 4 ได้ปฏิบัติตนตามฐานะหน้าทีใ่น

ความเป็นชาวพุทธ จึงท าให้พระพุทธศาสนาสืบเน่ืองยาวนานมาถึง 2,500 กว่าปี ให้เราได้ปฏิบัติในการ

ด ารงชีวติประจ าวนั” 

 2.ใหน้กัเรียนร่วมกนัศึกษาพุทธประวติัดา้นการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา โดยครูตั้งค  าถามให้

นกัเรียนร่วมกนัคิดวเิคราะห์ และสรุปเป็นค าถาม ดงัน้ี 

  -พระพุทธเจา้ทรงไดว้างแนวทางการสืบทอดธ ารงพระพุทธศาสนาเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง 

  -ทรงมอบหลกัการบริหารพระสงฆใ์นการรักษาพระพุทธศาสนาโดยหลกัธรรมอปริหานิยธรรม

เอาไวอ้ยา่งไร  

  -พระพุทธศาสนาจะย ัง่ยนืได ้พุทธบริษทัทั้ง 4 จะตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไร 

 3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวเิคราะห์ค าตอบบนัทึกเป็นแผนภาพอธิบายบนกระดาน ดงัตวัอยา่ง 

 4.ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี   

  -การศึกษาเล่าเรียนหลกัธรรมจนเขา้ใจ และปฏิบติัธรรมไดต้ามหลกัค าสอนเป็นแนวทางใน

การธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาใหม้ัน่คงและย ัง่ยนื    

 5.ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น   โดยครูใชค้  าถามทา้ทาย ดงัน้ี 

  -พระพุทธศาสนาสืบเน่ืองยาวนานถึง 2,500 กวา่ปี เพราะมีเหตุปัจจยัใดบา้ง 

 6.ใหน้กั เรียนท าใบงานท่ี 3  พุทธประวติัดา้นการบริหารและการรักษาพระพุทธศาสนา 

 7.ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) เพื่อประเมินผลการเรียน 

แผนที ่4   (1 ชัว่โมง)   ช่ัวโมงที ่7 

 ครูชูบตัรค า ค  าวา่   ธรรมะ   ใหน้กัเรียนคิดหาความหมายตามท่ีนกัเรียนเขา้ใจ โดยการ  

ใหน้กัเรียนใหค้วามหมายโดยการสุ่ม ทีละคน   จากนั้นใหค้รูอธิบายก่อนน าเขา้สู่บทเรียน ดงัน้ีธรรมะ
คือหลกัความเป็นจริงท่ีปรากฏอยูต่ามธรรมชาติทั้งท่ีเป็นรูปธรรมท่ีจบัตอ้งได ้ และนามธรรมท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได ้ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งธรรมะเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัโลกิยธรรม คือ ธรรมของผูย้งัไม่หมดกิเลส 
และระดบัโลกุตตรธรรม ธรรมชั้นสูง ไดแ้ก่ บุคคลผูบ้รรลุธรรมรู้และเขา้ใจสภาพของรูปธรรมและ
นามธรรมอยา่งแจ่มแจง้จนหมดอาสวะกิเลสโดยส้ินเชิง 
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 2. ครูติดบตัรค า    อริยสัจ 4     บนกระดาน  ครูซกัถามนกัเรียนโดยใชค้  าถาม ดงัน้ี  อริยสัจ 4 
คืออะไร  ประกอบดว้ยอะไรบา้ง     อริยสัจ 4 เป็นหลกัธรรมท่ีเป็นหลกัทฤษฎีท่ีเป็นสากลอยา่งไร
จากนั้นใหค้รูและนกัเรียนสรุปค าตอบของนกัเรียนเขียนอธิบายเป็นแผนภาพบนกระดานเพิ่มเติม 
 3. ครูจดักิจกรรมในชั้นเรียนโดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 8 กลุ่มใหแ้ต่ละกลุ่มสรุปความหมาย
ของ อริยมรรคมีองค ์8 (มชัฌิมาปฏิปทา) มากลุ่มละ 1 ขอ้ ตามล าดบั โดยใหแ้ต่ละกลุ่มสรุปความรู้
ความหมายของขอ้ธรรม แลว้ส่งผูแ้ทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน ออกมายนืเรียงแถวหนา้กระดานบอก
ความหมายสรุปน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
         4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นทางสายกลาง เขียนอธิบายเป็นแผนภาพบนกระดาน 
              5. ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้  “พระพุทธศาสนามีหลกัทฤษฎีและวธีิการท่ีเป็นสากล ไดแ้ก่ 
อริยสัจ 4 และขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นทางสายกลาง ไดแ้ก่ อริยมรรคมีองค ์8”   
 6. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  โดยครูใชค้  าถามทา้ทาย  “ การปฏิบติัตนตามทางสาย
กลางช่วยใหชี้วติประสบความสุขและความส าเร็จไดเ้พราะอะไร”  
 7. ใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 4  ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางในพระพุทธศาสนา  (การบา้น) 
 8.  น าความรู้ “อริยสัจ 4 และขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นทางสายกลาง”ไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัทั้ง
ตนเองและคนรอบขา้ง 
       9. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test 

แผนที ่5 ( 1 ชัว่โมง)   ช่ัวโมงที ่8 

 1.ครูสนทนากบันกัเรียนโดยใชค้  าถามเพื่อน าเขา้สู่บทเรียน  นกัเรียนนบัถือศาสนาใด     การนบั

ถือศาสนาจะตอ้งมีธรรมใดเป็นพื้นฐานในการนบัถือศาสนา  

 2. ครูเขียนค าวา่   ศรัทธา   บนกระดานในรูปบตัรค าแลว้ใหน้กัเรียนศึกษาความหมายศรัทธา

ในทางพระพุทธศาสนา โดยครูใชค้  าถามใหน้กัเรียนวเิคราะห์ ดงัน้ี   ศรัทธาในพระพุทธศาสนามีอธิบาย

เป็นหลกัธรรมเอาไวอ้ยา่งไร (ครูสรุปบันทกึค าตอบเขียนอธิบายเป็นแผนภาพบนกระดาน)  จากนั้นครู

สุ่มตวัอยา่งนกัเรียนในชั้นเรียน 3-4 คน ออกมาอธิบายการพฒันาศรัทธา ของตนเองหนา้ชั้นเรียน และครู

อธิบายสรุปความรู้เพิ่มเติม 

 3. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัศึกษาวเิคราะห์ความหมายของค าวา่   ปัญญา   โดยครูถามค าถาม ดงัน้ี

ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงปัญญาในลกัษณะใด พระพุทธศาสนาแบ่งปัญญาเป็นก่ีระดบั 

และมีวธีิการพฒันาปัญญาอยา่งไร เม่ือจบการแสดงความคิดเห็นของนกัเรียน ใหค้รูเขียนความหมายของ

ปัญญา อธิบายเป็นแผนภาพบนกระดาน  

 4. ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี   พระพุทธศาสนามีหลกัค าสอนท่ีใหม้นุษยมี์ศรัทธาท่ี
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ประกอบดว้ยปัญญา เช่ืออยา่งมีเหตุผล เพื่อใหก้ารด าเนินชีวติไปสู่เส้นทางแห่งความดีงามและถูกตอ้ง  

 5. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  โดยครูใชค้  าถามทา้ทาย ดงัน้ี     การมีศรัทธาโดยท่ี

ปราศจากปัญญาจะเกิดผลต่อนกัเรียนอยา่งไร   

 6. ใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 5  การพฒันาศรัทธาและปัญญาในพระพุทธศาสนา 

 7. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  

แผนที ่6  ( 1 ชัว่โมง)  ช่ัวโมงที ่9 

 1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาและแสดงความคิดเห็น และร่วมอภิปรายเก่ียวกบัการ

ปกครองของสังคมไทย โดยครูใชค้  าถาม ดงัน้ี 

  -การปกครองของไทยในปัจจุบนัมีลกัษณะอยา่งไร 

  -นกัเรียนคิดวา่หลกัการปกครองของไทยมีลกัษณะอธิปไตยตามหลกัพระพุทธศาสนาหรือไม่

โดยครูใหน้กัเรียนวเิคราะห์และตอบค าถามอยา่งอิสระตามประสบการณ์พื้นฐานความรู้ของตนเอง  

 2. ใหน้กัเรียนศึกษาหลกัประชาธิปไตยทัว่ไปในพระพุทธศาสนา  แลว้ตั้งค  าถามใหน้กัเรียน

วเิคราะห์ เพื่อสรุปเป็นค าตอบ ดงัน้ี 

  -หลกัประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนามีลกัษณะท่ีเป็นธรรมาธิปไตยและประชาธิปไตย

อยา่งไร 

  -หลกัประชาธิปไตยท่ีพระพุทธเจา้ทรงมอบความเป็นใหญ่แก่สงฆมี์ลกัษณะอยา่งไรโดยครู

ใหน้กัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์แลว้สรุปค าตอบ เขียนเป็นแผนภาพอธิบายบนกระดาน 

 3. ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี  

  -พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งประชาธิปไตย โดยมีพระธรรมวนิยัเป็นธรรมนูญสูงสุดให้

ความเสมอภาคแก่พระสงฆ ์ไม่มีการแบ่งชนชั้นทางสังคม ยดึถือและเคารพพระธรรมวนิยัตามท่ีมีพุทธ

บญัญติัไว ้   

 4. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น   โดยครูใชค้  าถามทา้ทาย ดงัน้ี 

  -ธรรมาธิปไตยกบัประชาธิปไตยมีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
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8. ภาคผนวก 
8.1 ภาคผนวก (หน่วยพอเพยีง) 

ภาคผนวก  ก 
ค าถามกระตุ้นคิด เพือ่ปลูกฝังหลกัคิดพอเพยีง ของหน่วยการเรียนรู้ “ทางสายกลางและการพฒันา

ศรัทธาและปัญญาทีถู่กต้องรวบรวมค าถามเพือ่กระตุ้นคิดในแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนคิดวา่  เพราะเหตุใดสังคมในสมยัชมพทูวปีจึงแบ่งชนชั้นเป็นวรรณะทั้ง 4 และชนนอกชั้น

วรรณะ 

2. นกัเรียนคิดวา่  จณัฑาล เป็นชนชั้นวรรณะใด   มีชีวติในสังคมมีลกัษณะอยา่งไร 

3. นกัเรียนคิดวา่การแบ่งชนชั้นวรรณะของสังคมอินเดียเป็นการละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เพราะ     

เหตุผลใด  

3. นกัเรียนคิดวา่  ลทัธิความเช่ือในสมยัก่อนพุทธกาลมีอิทธิพลต่อความเช่ือของคนไทยหรือไม่ อยา่งไร 

4. นกัเรียน มีหลกัความเช่ือท่ีเป็นของตนเองอยา่งไร 

5. นกัเรียนคิดวา่  ศาสนาพราหมณ์มีหลกัความเช่ืออยา่งไร และมีอิทธิพลต่อผูค้นในสังคมอินเดียอยา่งไร 

6. นกัเรียนคิดวา่  ความเช่ือในเร่ืองจิตวญิญาณของสังคมอินเดียเป็นอยา่งไร   

7. นกัเรียนคิดวา่  เหตุใดในสังคมอินเดียจึงเกิดลทัธิความเช่ือต่าง ๆ ข้ึนมามากมาย เพราะอะไร 

8. นกัเรียนคิดวา่  ลทัธิความเช่ือในสมยัก่อนพุทธกาลมีอิทธิพลต่อความเช่ือของคนไทยหรือไม่ 

9. นกัเรียนคิดวา่  การตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ทรงปฏิบติัพระองคโ์ดยวธีิการใด  และมีล าดบัการตรัสรู้

อยา่งไร 

10. นกัเรียนคิดวา่  ผลจากการตรัสรู้ท าใหพ้ระพุทธองคค์น้พบส่ิงใด 

11. “พระพุทธเจา้ทรงเป็นครูแห่งครู” นกัเรียนเขา้ใจวา่อยา่งไร      

12. นกัเรียนคิดวา่  ค  าสอนพระพุทธศาสนาสืบทอดมาถึง 2,500 กวา่ปี เพราะเหตุปัจจยัใด 

13. นกัเรียนคิดวา่  ดอกบวัเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาอยา่งไร 

14. นกัเรียนคิดวา่  พระพุทธเจา้ทรงเปรียบเทียบบุคคลเหมือนดอกบวั 4 เหล่าวา่อยา่งไร 

15. นกัเรียนคิดวา่  การก่อตั้งพระพุทธศาสนาอยา่งเป็นทางการเกิดข้ึนในช่วงใด 

16. นกัเรียนคิดวา่  “ทรงถือธรรมเป็นธง ทรงถือธรรมเป็นตราชู ยกธรรมเป็นราชา” มีนยัทางดา้น 

การบริหารปกครองในพระพุทธศาสนาอยา่งไร 

17. นกัเรียนคิดวา่  ทรงมอบใหพ้ระสงฆเ์ป็นใหญ่ทางดา้นการบริหารการปกครอง  มีความหมายตาม

แนวทางประชาธิปไตยอยา่งไร 
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18. นกัเรียนคิดวา่  ธรรมาธิปไตยหมายถึงอะไร    

19. นกัเรียนคิดวา่  พระพุทธเจา้ทรงไดว้างแนวทางการสืบทอดธ ารงพระพุทธศาสนาเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง  

20. นกัเรียนคิดวา่  ทรงมอบหลกัการบริหารพระสงฆใ์นการรักษาพระพุทธศาสนาโดยหลกัธรรมอปริหานิย

ธรรมเอาไวอ้ยา่งไร   

21. นกัเรียนคิดวา่  พระพุทธศาสนาจะย ัง่ยนืได ้พุทธบริษทัทั้ง 4 จะตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไร 

22. นกัเรียนคิดวา่  พระธรรม-วนิยัจกัเป็นศาสดาแทนพุทธองคเ์ม่ือทรงเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน 

เก่ียวขอ้งกบัดา้นการบริหารอยา่งไร 

 23. นกัเรียนคิดวา่  “ธรรมะ”   หมายถึงอะไร 

24. นกัเรียนคิดวา่  อริยสัจ 4 คืออะไร  ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

25. นกัเรียนคิดวา่  อริยสัจ 4 เป็นหลกัธรรมท่ีเป็นหลกัทฤษฎีท่ีเป็นสากลอยา่งไร 

26. นกัเรียนยกตวัอยา่ง การปฏิบติัท่ีเป็นทางสายกลาง 

27. นกัเรียนคิดวา่  การปฏิบติัตนตามทางสายกลางช่วยใหชี้วติประสบความสุขและความส าเร็จไดเ้พราะอะไร 

28.นกัเรียนคิดวา่  นกัเรียนน า แนวทางการปฏิบติัตนตามทางสายกลางไปใชใ้นการศึกษา อยา่งไร 

29. นกัเรียนน าแนวทางการปฏิบติัตนตามทางสายกลางไปใชใ้นการด าเนินชีวติในครอบครัวอยา่งไร 

30. การนบัถือศาสนาจะตอ้งมีธรรมใดเป็นพื้นฐานในการนบัถือศาสนา  

31. นกัเรียนคิดวา่  การปกครองของไทยในปัจจุบนัมีลกัษณะอยา่งไร 

32. นกัเรียนคิดวา่หลกัการปกครองของไทยมีลกัษณะอธิปไตยตามหลกัพระพุทธศาสนาหรือไม่ 

33. นกัเรียนคิดวา่  หลกัประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนามีลกัษณะท่ีเป็นธรรมาธิปไตยและ

ประชาธิปไตยอยา่งไร 

34. นกัเรียนคิดวา่  หลกัประชาธิปไตยท่ีพระพุทธเจา้ทรงมอบความเป็นใหญ่แก่สงฆมี์ลกัษณะอยา่งไร 

35. นกัเรียนคิดวา่  ธรรมาธิปไตยกบัประชาธิปไตยมีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
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ภาคผนวก  ข    
ตารางประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ของหน่วยการเรียนรู้“ทางสายกลางและการพฒันาศรัทธาและ

ปัญญาทีถู่กต้อง” 
รายการ
ประเมนิ 

การประเมนิ  
ผู้ประเมนิ 

 
เวลาที่
ประเมนิ 

 
สถานที่
ประเมนิ 

เคร่ืองมอื วธีิการ เกณฑ์การ
ผ่าน 

ด้าน
ความรู้ 

ใบงาน 
แบบประเมิน 

-ตรวจใบ
งาน 
-ประเมิน 

ร้อยละ 70 
ข้ึนไป
คุณภาพ
ระดบัดี
ข้ึนไป 

      ครู -ระหวา่ง
เรียน 
-หลงัเรียน 

-โรงเรียน 
 

ด้าน
ทกัษะ
กระบวน
การ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมของ
นกัเรียนในการ
เขา้ร่วม
กิจกรรมกลุ่ม  

สังเกตุ
และ
ประเมิน
ทกัษะ
กระบวน 
การกลุ่ม 

คุณภาพ
ระดบัดี
ข้ึนไป 

      ครู -ระหวา่ง
เรียน 
-หลงัเรียน 

-โรงเรียน 
 

คุณลกัษ
ณะอนัพงึ
ประสงค์ 

แบบประเมิน
พฤติกรรม 

สังเกตุ
และ
ประเมิน
พฤติกรรม 

คุณภาพ
ระดบัดี
ข้ึนไป 

  ครูและ
นกัเรียน 

-ระหวา่ง
เรียน 
-หลงัเรียน 

-โรงเรียน 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางวเิคราะห์หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ของหน่วยการเรียนรู้ “ทางสายกลางและการพฒันา

ศรัทธาและปัญญาทีถู่กต้อง” 
           การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การจัดการเรียนรู้  (3  ห่วง  2  เงื่อนไข  4  มิติ)  

 1. ครูใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการจัดการเรียนรู้อย่างไร 

               หลกัพอเพยีง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนั 

เนือ้หา 

ก าหนดเน้ือหาได้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ตวัช้ีวดัและเหมาะสม
กบัเวลา วยั 
ความสามารถของ 
ผูเ้รียน 

-เพื่อใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้ตรงตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดั
และครบถว้นตาม
กระบวนการ 
-เพื่อใหผู้เ้รียนเห็น
คุณค่าของการน า
หลกัธรรมทางสายกลาง
มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัและอยู่
ในสังคมอยา่งเป็นสุข 

-ล าดบัเน้ือหาง่ายไปหา
ยาก จากจากใกลต้วัไป
ไกลตวัเพื่อใหผู้เ้รียน
เขา้ใจง่าย 
-เตรียมเน้ือหาในการ
เรียนใหค้รอบคลุมตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

เวลา 

ก าหนดเวลาได้
เหมาะสมกบัเน้ือหา
และกิจกรรมการเรียนรู้ 

-เพื่อใหจ้ดักิจกรรมการ
เรียนรู้ไดค้รบถว้น
ตามท่ีก าหนด 
-เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ท ากิจกรรมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

เตรียมการจดัสรรเวลา
เพิ่มส าหรับผูเ้รียนท่ีไม่
สามารถปฏิบติักิจกรรม
ไดต้ามขั้นตอน 
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1. ครูใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการจัดการเรียนรู้อย่างไร(ต่อ) 

               หลกัพอเพยีง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนั 

วธีิการจัดกจิกรรม 

ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ไดเ้หมาะสม
ส าหรับการน าพาผูเ้รียน
ไปสู่เป้าหมายและ
เหมาะสมกบัสภาพ
ผูเ้รียน 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานและ
ตวัช้ีวดั 

-แจง้จุดประสงคแ์ละ
กิจกรรมใหผู้เ้รียนทราบ
ก่อนการเรียนรู้ 
-เตรียมตดัทอนกิจกรรม
ในกรณีท่ีใชเ้วลานาน
เกินไปและผูเ้รียนเบ่ือ
หน่าย 

ส่ือการเรียนรู้ 

-เล่ือกส่ือท่ีเหมาะสมกบั
เป้าหมาย   เน้ือหา 
กิจกรรมการเรียนรู้  
และความสนใจของ
ผูเ้รียน 
-ครูเตรียมส่ือให้
เพียงพอกบัจ านวน
นกัเรียน  

-เพื่อกระตุน้ความสนใจ
ของนกัเรียน 
-เพื่อเสริมสร้างให้
ผูเ้รียนเขา้ใจในบทเรียน
ไดง่้ายข้ึน 

-วเิคราะห์ผูเ้รียนก่อน
การจดัการเรียนรู้เพื่อ
ช่วยใหค้รูเตรียมส่ือ/
อุปกรณ์ไดเ้หมาะสมกบั
ผูเ้รียน 
-เตรียมส่ือ/อุปกรณื
ส ารอง 
-ลดภาระการบรรยาย
ของครู 

แหล่งเรียนรู้ 

เลือกแหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสมกบัเน้ือหา 
กิจกรรมการเรียนรู้  
และความสนใจของ
ผูเ้รียน 

-เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียน 
-เพื่อเสริมสร้างให้
ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนได้
ง่ายยิง่ข้ึน 

-ประสานงานกบัผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัแหล่ง
เรียนรู้ไวล่้วงหนา้ 
-ก าหนดเวลาใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ใหช้ดัเจน 
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1. ครูใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการจัดการเรียนรู้อย่างไร(ต่อ) 

                หลกัพอเพยีง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนั 

การวดัผลและ
ประเมินผล 

ออกแบบการวดัและ
ประเมินผลได้
เหมาะสมกบัตวัช้ีวดั 
กิจกรรมการเรียนรู้ และ
ผูเ้รียน 

เพื่อประเมินผูเ้รียนให้
สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
และตรงกบัส่ิงท่ี
ตอ้งการวดัและ
ประเมินผล 

-ศึกษาและสร้าง
เคร่ืองมือวดัผลใหต้รง
ตามตวัช้ีวดัและผา่น
การตรวจสอบคุณภาพ 
-ช้ีแจงวธีิการใช้
เคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลใหช้ดัเจน 

ความรู้ทีค่รู 
จ าเป็นต้องมี 

มีความรู้เก่ียวกบัพระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวธีิการท่ีเป็นสากลและมีขอ้
ปฏิบติัท่ียดึทางสายกลาง  พระพุทธศาสนาเนน้การพฒันาศรัทธาและปัญญาท่ี
ถูกตอ้ง  จิตวทิยาการเรียนรู้  การวดัผลและประเมินผล หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

คุณธรรมของครู มีความเมตตาต่อศิษย ์มีความรับผดิชอบ มีความยติุธรรม มีความอดทน 
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2. ผู้เรียนใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการจัดการเรียนรู้อย่างไร 

               หลกัพอเพยีง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนั 

หลกัพอเพยีง 

-ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม
ไดเ้หมาะสมตามล าดบั
ขั้นตอน 
-ผูเ้รียนแบ่งหนา้ท่ีการ
ท างานในกลุ่มได้
เหมาะสมกบั
ความสามารถของแต่ละ
บุคคล 
-ผูเ่รียนใชว้สัดุอุปกรณื
และงบประมาณท่ีมีอยู่
อยา่งประหยดัและ
คุม้ค่า 

-ปฎิบติักิจกรรมได้
ครบถว้น ตามขั้นตอน
และส าเร็จตามเป้าหมาย 
-แกปั้ญหาในการ
ท างานไดส้ าเร็จตาม
เป้าหมาย 
-ประหยดังบประมาณ 
-ปลูกฝังจิตส านึกรัก
ส่ิงแวดลอ้ม จิตอาสา 
และจิตสาธารณะ 

-รู้จกัการวางแผนงาน
อยา่งเป็นระบบใหง้าน
ประสบความส าเร็จ 
-ปรับตวัในการท างาน
กบัเพื่อนไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
-เตรียมอุปกรณ์ให้
พร้อมก่องลงมือท า
กิจกรรม 
-ศึกษารายละเอียดของ
กิจกรรมใหเ้ขา้ใจก่อน
ลงมือปฏิบติั 

ความรู้ 

-มีความรู้เก่ียวกบัพระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวธีิการท่ีเป็นสากลและมีขอ้
ปฏิบติัท่ียดึทางสายกลาง  พระพุทธศาสนาเนน้การพฒันาศรัทธาและปัญญาท่ี
ถูกตอ้ง   
-มีความรู้ในการวางแผนการท างาน  วธีิท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

คุณธรรม นกัเรียนมีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน 
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3. ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวติทีส่มดุลและพร้อมรับการเปลีย่นแปลง ตามหลกัปรัชญาของเศรษญกจิ

พอเพยีงดังนี้ 

              ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลีย่นแปลงด้านต่างๆ 

วตัถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม 

ความรู้ 

มีความรู้ในการ
เลือกใชว้สัดุ
อุปกรณ์ในการท า
กิจกรรมท่ีก าหนด
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มีความรู้ในการ
วางแผนการ
ท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่ม 

มีความรู้ในการ
วางตวัท าให้
บรรยากาศใน
หอ้งเรียนน่าเรียน 

มีความรู้ในการ
ดูแลบ ารุงรักษา
ดดัแปลงวสัดุ
อุปกรณ์ใหใ้ชง้าน
ไดน้านและมี
ประสิทธิภาพ 

ทกัษะ 

-ใชว้สัดุอุปกรณ์
ในการท างาน
อยา่งประหยดัและ
คุม้ค่า 
-เลือกใชว้สัดุอุป
กรณือยา่ง
เหมาะสม 

-วางแผนการ
ท างานไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ 
-ท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
-แสดงความ
คิดเห็นหรือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัเพื่อนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

-มีทกัษะในการ
สร้างบรรยากาศ
ในหอ้งเรียนใหน่้า
เรียน 
-มีทกัษะในการ
แสดงความ
คิดเห็นหรือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัเพื่อนอยา่ง
สนุกสนานและมี
ประสิทธิภาพ 

-มีทกัษะในการ
ดูแลบ ารุงรักษา
ดดัแปลงวสัดุ
อุปกรณ์ใหใ้ชง้าน
ไดน้านและมี
ประสิทธิภาพ 

ค่านิยม 

ตระหนกัถึงคุณค่า
ของการใชว้สัดุ
อุปกรณ์ในการ
ท างานอยา่ง
ประหยด้และ
คุม้ค่า 

-ตระหนกัถึงความ
รับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีทั้งต่อ
ตนเองและในการ
ท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น 
-ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 
 

ตระหนกัถึง
ประพฤติตนใน
การอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นอยา่งมี
ความสุข 

ตระหนกัถึงการ
ดูแลบ ารุงรักษา
ดดัแปลงวสัดุ
อุปกรณ์ใหใ้ชง้าน
ไดน้านและมี
ประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ง. 
 
9. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้  

แผนการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคุณลกัษณะอยู่อย่างพอเพยีง  
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