
 

       
 

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติตนดี 

ความรู้ 

1. การสวดมนตไ์หวพ้ระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผเ่มตตา 
2. การบริหารจิตและเจริญปัญญา 

3. การฝึกการยนื เดิน นัง่ และนอนอยา่งมีสติ 

4. การฝึกกาํหนดความรู้ความรู้สึกของประสาทสัมผสัทั้ง ๖ 

5. การฝึกใหมี้สมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถามและการเขียน 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
1. ความมีวนิยั  
2. ความใฝ่เรียนรู้  
3. มีจิตสาธารณะ 
 

 ทกัษะ/กระบวนการ 

1. การส่ือสาร 
2. การคิด 
3. การแกปั้ญหา 
4. การใชเ้ทคโนโลย ี
5. กระบวนการกลุ่ม 

ภาระงาน/ช้ินงาน 

1. การทาํแบบทดสอบ 
2. การระดมสมอง 

3. การสวดมนตไ์วพ้ระ 
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
และแผเ่มตตา 
4. การฝึกบริหารจิตและ  
   เจริญปัญญา 

5. การแสดงความคิดเห็น 

6. การนาํเสนอผลงาน 

7. การแสดงความคิดเห็น 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
บทที่ 4 เร่ือง ศาสนิกชนท่ีดี 

 
 
 
 
 
1. สาระสําคัญ 
   ศาสนิกชนที่ดีของศาสนา ควรฝึกจิตให้มสีมาธิ ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ มมีารยาท
ของศาสนิกชน และปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
2. ตัวช้ีวัดช้ันปี 
   ส 1.1  ป.4/6  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิ ในพระพุทธศาสนา 
      หรือการพัฒนาจิตตามแนวของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
   ส 1.2  ป.4/1  อภิปรายความสําคัญและมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาศาสนสถานของศาสนา         
           ที่ตนนับถือ 
            ป.4/2  มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กําหนด 
            ป.4/3  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนาตามที่กําหนดได้ถูกต้อง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     1. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิ ในพระพุทธศาสนาหรือ  

   การพัฒนาจติตามแนวของศาสนาที่ตนนับถือ 
2. บอกความสําคัญและมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือได้ 
3. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
4. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนาตามที่กําหนดได้ 

 
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบกอ่นเรียน 
2. ซกัถามความรู้เรือ่ง หน้าที ่
   ชาวพุทธ 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรอืเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
    ทํางานเป็นรายบุคคลในด้าน 
    ความมีวินัย ความใฝ่เรียนรู้  
    ฯลฯ 
 

  ประเมินพฤติกรรมในการ 
    ทํางานเป็นรายบุคคลและเป็น 
    กลุ่มในด้านการส่ือสาร  
    การคิด การแก้ปัญหา การใช้ 
    ทักษะกระบวนการ และการใช้  
    เทคโนโลยี 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม                                           ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาและหลกัธรรม                                    เวลา  1 ช่ัวโมง                   



 

5. สาระการเรียนรู้ 
 - สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา 
     - รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา 
     - รู้วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
    - ฝึกการยืน การเดิน การน่ัง และการนอนอย่างมีสติ 
 
6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย                        ฟัง พูด อ่าน และเขียนเก่ียวกับศาสนิกชนที่ดีของศาสนา 
 ศิลปะ                              ออกแบบและตกแต่ง แผนผงัความคิดเก่ียวกับศาสนิกชนที่ดี 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1 นําเข้าสู่บทเรียน 

  1. ครใูห้นกัเรยีนจัดสถานที่สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ 3 นาที และแผ่เมตตา 
  2. ครูแจง้ตัวชีว้ดัชั้นปีและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นกัเรียนทราบ 
  3. ครใูห้นกัเรยีนทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขั้นที่ 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  จํานวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ  

ให้แต่ละคน ให้แต่ละกลุ่มคดัเลือกหัวหน้ากลุ่ม  รองหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการกลุ่ม     
             2.   นักเรียนต่ละกลุ่มส่งตัวแทนจับฉลากหัวข้อที่จะศึกษา  จากน้ันให้ศึกษาเรื่อง              
ที่กําหนดให้  ดังน้ี   
       - หมายเลข 1      ศึกษาเรื่อง    การฝึกการยืน เดิน น่ัง และนอนอย่างมีสติ 
       - หมายเลข 2      ศึกษาเรื่อง    การฝึกการกําหนดรู้ความรู้สึกของ             
                                                          ประสาทสัมผสัทั้ง 6 
      - หมายเลข 3      ศึกษาเรื่อง     การฝึกใหม้ีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด             
             การถาม และการเขียน 
     3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มนําความรู้ที่ได้จากการศึกษามาถ่ายทอด   ให้เพ่ือนในกลุ่มฟังแล้ว
สรุปสาระสําคญัจดลงในสมุด 
   โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน  หรือหนังสอืค้นคว้าเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
 ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานําเสนอผลงานที่หน้าช้ันเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและคอยอธิบายเพ่ิมเติมและทาํแบบทดสอบหลังเรียน 
 ขั้นที่ 4 นําไปใช้ 
  ครูแนะนําให้นักเรียนฝึกสวดมนต์ไว้พระ  สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  และแผ่เมตตาที่บ้าน  
 
 
 
 



 

 ขั้นที่ 5 สรุป 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง ศาสนิกชนที่ดี โดยให้นักเรียนสรุปลงในสมุด         

หรือเขียนเป็นแผนที่ความคิด 
 

8. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ครูนํานักเรียนไปวัดในโอกาสตา่ง ๆ และร่วมกนัพัฒนาวัด เช่น ทําความสะอาดเก็บกวาดขยะภายใน
วัด บริจาคทรัพย์สินเพื่อบํารงุวดั 
 

9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน 
 2.  ใบกิจกรรม 
 3.  แบบประเมินพฤตกิรรมในการทํางาน 
 
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ความเหน็และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้บริหาร 
(นายวิทยา  นนท์นภา) 

ตําแหนง่  ผู้ อํานวยการโรงเรียนบ้านเตาบา่ 
วนัท่ี.........เดือน......................พ.ศ............... 

 
บันทกึหลังสอน 
ผลการสอน
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 



 

ปัญหา/และอุปสรรค
............................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ)..................................................ครูผู้สอน 
(นางกาญจนา  วิชานนท์) 
ตําแหนง่  ครู  ชํานาญการ 

วนัท่ี........เดือน.........................พ.ศ............. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


