
 
 

โครงการสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23101 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ครูผู้สอน นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์ 

 
แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

๑ 
 

ปฐมนิเทศ 1. วิธีการจัดการ
เรียนการสอน
รายวิชาสังคม
ศึกษาฯ  
2. วิธีการวัด
และการ
ประเมินผล และ
อัตราส่วน
คะแนน 
3. ข้อตกลงใน
ช้ันเรียน 

รู้และเข้าใจวิธีการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล และ
ข้อตกลงในช้ันเรียน 

 

1. แบบออนไซต์ 
- แบบบรรยาย 
- แบบอภิปราย 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายและอภิปรายโดย
ใช้Google Meet 
 

สมุดจดบันทึก 1. ตรวจผลงานสมุดจดบันทึก  
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑ 

2 ประวัติและ
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา 

การเผยแผ่และ
การนับถือ
พระพุทธศาสนา  

ส 1.1 ม.3/1อธิบายการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศ
ต่างๆ ท่ัวโลก 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนตามรูปแบบโมเดล 
ซิปปา (CIPPA Model) 
2. แบบออนไลน ์

1. แบบทดสอบ
ก่อนเรียนเรื่อง
ประวัติและ

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องประวัติ
และความสำคัญของพระพุทธศาสนา  
2. ตรวจใบงานท่ี 1.1 เรื่อง การเผยแผ่และ
การนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย 

1 



๒ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

ส 1.1 ม.3/2วิเคราะห์
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนับถือในฐานะท่ีช่วย
สร้างสรรค์อารยธรรมและ
ความสงบสุขแก่โลก 

- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา  
2. ใบงานท่ี 1.1 
เรื่อง การเผยแผ่
และการนับถือ
พระพุทธศาสนาใน
ทวีปเอเชีย 

  
 

4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
5. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
6. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  
 

3 ประวัติและ
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.3/1อธิบายการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศ
ต่างๆ ท่ัวโลก 
ส 1.1 ม.3/2วิเคราะห์
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนับถือในฐานะท่ีช่วย
สร้างสรรค์อารยธรรมและ
ความสงบสุขแก่โลก 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยใช้ทักษะ                         
กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

ใบงานท่ี 1.2 เรื่อง 
การเผยแผ่และการ
นับถือ
พระพุทธศาสนาใน
ทวีปต่างๆ 

  

1. ตรวจใบงานท่ี 1.2 เรื่อง การเผยแผ่และ
การนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปต่างๆ 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

1 

4 ประวัติและ
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนา
สร้างสรรค์ 
อารยธรรมและ
ความสงบสุข                    
แก่โลก 

ส 1.1 ม.3/1อธิบายการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศ
ต่างๆ ท่ัวโลก 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยใช้ทักษะ                         
กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์2. แบบออนไลน ์

1. แบบทดสอบ
หลังเรียนเรื่อง
ประวัติและ
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา  

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องประวัติ
และความสำคัญของพระพุทธศาสนา  
2. ตรวจใบงานท่ี 1.3 เรื่อง ความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนา 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 

1 



๓ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

ส 1.1 ม.3/2วิเคราะห์
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนับถือในฐานะท่ีช่วย
สร้างสรรค์อารยธรรมและ
ความสงบสุขแก่โลก 

- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

2. ใบงานท่ี 1.3 
เรื่อง ความสำคัญ
ของ
พระพุทธศาสนา 

4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
5. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5 พุทธประวัติ  
พระสาวก  
ศาสนิกชน 
ตัวอย่าง และ
ชาดก 

พุทธประวัติ ส 1.1 ม.3/4วิเคราะห์
พุทธประวัติจากพระพุทธรูป
ปางต่างๆ หรือประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 
ส 1.1 ม.3/5วิเคราะห์
และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Method : 
5E) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

1. แบบทดสอบ
ก่อนเรียน เรื่อง
พุทธประวัติ  
พระสาวก ศาสนิก
ชน 
ตัวอย่าง และชาดก 
2. ใบงานท่ี 2.1 
เรื่อง พุทธประวัต ิ
  
   

 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องพุทธ
ประวัติ  
พระสาวก ศาสนิกชน 
ตัวอย่าง และชาดก 
2. ตรวจใบงานท่ี 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
5. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1 

6 พุทธประวัติ  
พระสาวก 
 ศาสนิกชน 
ตัวอย่าง และ
ชาดก 

ชาดก ส 1.1 ม.3/4วิเคราะห์
พุทธประวัติจากพระพุทธรูป
ปางต่างๆ หรือประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 
ส 1.1 ม.3/5วิเคราะห์
และประพฤติตนตาม

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Method : 
5E) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 

ใบงานท่ี 2.2 เรื่อง 
ชาดก 
   

1. ตรวจใบงานท่ี 2.2 เรื่อง ชาดก 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   

1 



๔ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

แบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

7 พุทธประวัติ  
พระสาวก  
ศาสนิกชน 
ตัวอย่าง และ
ชาดก 

คุณธรรมอันเป็น
แบบอย่างของ
พุทธสาวก                       
พุทธสาวิกา และ 
ศาสนิกชน
ตัวอย่าง 

ส 1.1 ม.3/4วิเคราะห์
พุทธประวัติจากพระพุทธรูป
ปางต่างๆ หรือประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 
ส 1.1 ม.3/5วิเคราะห์
และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยใช้การแสดง
บทบาทสมมติ 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

ใบงานท่ี 2.3 เรื่อง 
พุทธสาวก พุทธ
สาวิกา และศาสนิก
ชนตัวอย่าง 

1. ตรวจใบงานท่ี 2.3 เรื่อง พุทธสาวก 
พุทธสาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 

8 พุทธประวัติ  
พระสาวก ศา
สนิกชน 
ตัวอย่าง และ
ชาดก 

การปฏิบัติตน
ตามคุณธรรมอัน
เป็นแบบอย่าง
ของ              
พุทธสาวก                     
พุทธสาวิกา และ                 
ศาสนิกชน
ตัวอย่าง 

ส 1.1 ม.3/4วิเคราะห์
พุทธประวัติจากพระพุทธรูป
ปางต่างๆ หรือประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 
ส 1.1 ม.3/5วิเคราะห์
และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยใช้การแสดง
บทบาทสมมติ 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 

แบบทดสอบหลัง
เรียน เรื่องพุทธ
ประวัติ  
พระสาวก ศาสนิก
ชน 
ตัวอย่าง และชาดก 

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องพุทธ
ประวัติ พระสาวก ศาสนิกชน 
ตัวอย่าง และชาดก 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 



๕ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

9 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

พระรัตนตรัย ส 1.1 ม.3/6 อธิบาย
สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 
ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนา
ตน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ 
การทำงาน และการมี
ครอบครัว 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนตามรูปแบบโมเดลซิป
ปา (CIPPA Model) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

แบบทดสอบก่อน
เรียนเรื่อง
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 

10 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ขันธ์ 5 :  
ไตรลักษณ์ 

ส 1.1 ม.3/6 อธิบาย
สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 
ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนา
ตน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ 
การทำงาน และการมี
ครอบครัว 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Method : 
5E) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

ใบงานท่ี 3.1 เรื่อง 
ธรรมท่ีควรรู ้

1. ตรวจใบงานท่ี 3.1 เรื่อง ธรรมท่ีควรรู้ 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   
 

1 



๖ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

11 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

วัฏฏะ 3 และ     
ปปัญจธรรม 3 

ส 1.1 ม.3/6 อธิบาย
สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 
ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนา
ตน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ 
การทำงาน และการมี
ครอบครัว 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบรว่มมือ : เทคนิคคู่คิดส่ี
สหาย 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

1. ใบงานท่ี 3.2 
เรื่อง ธรรมท่ีควรละ 
2. ใบงานท่ี 3.3 
เรื่อง อัตถะ 3 
 

1. ตรวจใบงานท่ี 3.2 เรื่อง ธรรมท่ีควรละ 
2. ตรวจใบงานท่ี 3.3 เรื่อง อัตถะ 3 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
5. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 

12 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

อัตถะ 3 ส 1.1 ม.3/6 อธิบาย
สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 
ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนา
ตน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ 
การทำงาน และการมี
ครอบครัว 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดส่ี
สหาย 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

ใบงานท่ี 3.4 เรื่อง 
มรรคมีองค์ 8 

1. ตรวจใบงานท่ี 3.4 เรื่อง มรรคมีองค์ 8 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

1 

13 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

มรรคมีองค์ 8 ส 1.1 ม.3/6 อธิบาย
สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญ

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 

1. ใบงานท่ี 3.5 
เรื่อง ปัญญา 3 

1. ตรวจใบงานท่ี 3.5 เรื่อง ปัญญา 3 
2. ตรวจใบงานท่ี 3.6 เรื่อง สัปปุริสธรรม 7 

1 



๗ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

ในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 
ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนา
ตน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ 
การทำงาน และการมี
ครอบครัว 

2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

2. ใบงานท่ี 3.6 
เรื่อง สัปปุริสธรรม 

3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
5. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

14 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม
มรรค                     
มีองค์ 8 

ส 1.1 ม.3/6 อธิบาย
สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 
ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนา
ตน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ 
การทำงาน และการมี
ครอบครัว 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

1. ใบงานท่ี 3.7 
เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 
10 
2. ใบงานท่ี 3.8 
เรื่อง อุบาสกธรรม 
7 

1. ตรวจใบงานท่ี 3.7 เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 
10 
2. ตรวจใบงานท่ี 3.8 เรื่อง อุบาสกธรรม 7 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
5. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
  
  

1 

15 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ธรรมท่ีควรเจริญ ส 1.1 ม.3/6 อธิบาย
สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือ

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
2. แบบออนไลน ์

1. ใบงานท่ี 3.9 
เรื่อง มีศิลปวิทยา 
2. ใบงานท่ี 3.10 
เรื่อง พบสมณะ 

1. ตรวจใบงานท่ี 3.9 เรื่อง มีศิลปวิทยา 
2. ตรวจใบงานท่ี 3.10 เรื่อง พบสมณะ 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

1 



๘ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 
ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนา
ตน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ 
การทำงาน และการมี
ครอบครัว 

- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

 5. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
  

16 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมท่ี
ควรเจริญ 

ส 1.1 ม.3/6 อธิบาย
สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 
ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนา
ตน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ 
การทำงาน และการมี
ครอบครัว 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

ตรวจใบงานท่ี 
3.11 เรื่อง ฟัง
ธรรมตามกาล 

1. ตรวจใบงานท่ี 3.11 เรื่อง ฟังธรรมตาม
กาล 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

1 

17 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

มงคล 38 ส 1.1 ม.3/6 อธิบาย
สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยใช้ทักษะ                         
กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ 
2. แบบออนไลน ์

1. ใบงานท่ี 3.12 
เรื่อง สนทนาธรรม
ตามกาล 
2. ใบงานท่ี 3.13 
เรื่อง คิดตัดสินใจ 

1. ตรวจใบงานท่ี 3.12 เรื่อง สนทนาธรรม
ตามกาล     
2. ตรวจใบงานท่ี 3.13 เรื่อง คิดตัดสินใจ 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

1 



๙ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนา
ตน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ 
การทำงาน และการมี
ครอบครัว 

- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

 5. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

18 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม
มงคล 38 

ส 1.1 ม.3/6 อธิบาย
สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 
ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนา
ตน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ 
การทำงาน และการมี
ครอบครัว 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยใช้ทักษะ                         
กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

แบบทดสอบหลัง
เรียนเรื่อง
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 

19 พระไตรปิฎก
และพุทธศาสน
สุภาษิต 

ความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับ
พระไตรปิฎก 

ส 1.1 ม.3/6 อธิบาย
สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือ ตามท่ีกำหนด 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Method : 
5E) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 

แบบทดสอบก่อน
เรียนเรื่อง
พระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง
พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 



๑๐ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

20 พระไตรปิฎก
และพุทธศาสน
สุภาษิต 

พุทธปณิธาน 4 ส 1.1 ม.3/6 อธิบาย
สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือ ตามท่ีกำหนด 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Method : 
5E) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

ฝึกปฏิบัติการทำ
กิจกรรมในช้ันเรียน 

1. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
3. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 

21 พระไตรปิฎก
และพุทธศาสน
สุภาษิต 

พุทธศาสน
สุภาษิตควรรู้ 

ส 1.1 ม.3/6 อธิบาย
สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือ ตามท่ีกำหนด 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

ใบงานท่ี 4.1 เรื่อง 
พุทธศาสนสุภาษิต 

1. ตรวจใบงานท่ี 4.1 เรื่อง พุทธศาสน
สุภาษิต 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 



๑๑ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

22 พระไตรปิฎก
และพุทธศาสน
สุภาษิต 

การปฏิบัติตน
ตามพุทธศาสน
สุภาษิต 

ส 1.1 ม.3/6 อธิบาย
สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือ ตามท่ีกำหนด 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้ Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

แบบทดสอบหลัง
เรียนเรื่อง
พระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต 

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง
พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 

23 หน้าท่ีชาวพุทธ
และมารยาท
ชาวพุทธ   

หน้าท่ีของ
พระภิกษ ุ

ส 1.2 ม.3/1 วิเคราะห์
หน้าท่ีและบทบาทของสาวก 
และปฏิบัติตนต่อสาวก
ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 
ส 1.2 ม.3/2 ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อบุคคล
ต่างๆ ตามหลักศาสนาตามท่ี
กำหนด 
ส 1.2 ม.3/3 ปฏิบัติหน้าท่ี
ของศาสนิกชนท่ีดี 
ส 1.2 ม.3/6 แสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
กระบวนการปฏิบัติ 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

แบบทดสอบก่อน
เรียนเรื่องหน้าท่ี
ชาวพุทธและ
มารยาทชาวพุทธ   

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องหน้าท่ี
ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ   
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 



๑๒ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

ส 1.2 ม.3/7 นำเสนอ
แนวทางในการธำรงรักษา
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

24 หน้าท่ีชาวพุทธ
และมารยาท
ชาวพุทธ   

มารยาท 
ชาวพุทธ 

ส 1.2 ม.3/1 วิเคราะห์
หน้าท่ีและบทบาทของสาวก 
และปฏิบัติตนต่อสาวก
ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 
ส 1.2 ม.3/2 ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อบุคคล
ต่างๆ ตามหลักศาสนาตามท่ี
กำหนด 
ส 1.2 ม.3/3 ปฏิบัติหน้าท่ี
ของศาสนิกชนท่ีดี 
ส 1.2 ม.3/6 แสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 
ส 1.2 ม.3/7 นำเสนอ
แนวทางในการธำรงรักษา 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
กระบวนการปฏิบัติ 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

ฝึกปฏิบัติการมี
มารยาทชาวพุทธ 

1. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
3. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 

25 หน้าท่ีชาวพุทธ
และมารยาท
ชาวพุทธ   

หน้าท่ีชาวพุทธ ส 1.2 ม.3/1 วิเคราะห์
หน้าท่ีและบทบาทของสาวก 
และปฏิบัติตนต่อสาวก
ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนตามแนววัฏจักร                       
การเรียนรู้ (4 MAT) 
2. แบบออนไลน ์

ใบงานท่ี 5.1 เรื่อง 
หน้าท่ีของพระภิกษ ุ

1. ตรวจใบงานท่ี 5.1 เรื่อง หน้าท่ีของ
พระภิกษ ุ
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1 



๑๓ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

ส 1.2 ม.3/2 ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อบุคคล
ต่างๆ ตามหลักศาสนาตามท่ี
กำหนด 
ส 1.2 ม.3/3 ปฏิบัติหน้าท่ี
ของศาสนิกชนท่ีดี 
ส 1.2 ม.3/6 แสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 
ส 1.2 ม.3/7 นำเสนอ
แนวทางในการธำรงรักษา 

- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

 

26 หน้าท่ีชาวพุทธ
และมารยาท
ชาวพุทธ   

การปฏิบัติตน
ตามหน้าท่ี 
ชาวพุทธ 

ส 1.2 ม.3/1 วิเคราะห์
หน้าท่ีและบทบาทของสาวก 
และปฏิบัติตนต่อสาวก
ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 
ส 1.2 ม.3/2 ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อบุคคล
ต่างๆ ตามหลักศาสนาตามท่ี
กำหนด 
ส 1.2 ม.3/3 ปฏิบัติหน้าท่ี
ของศาสนิกชนท่ีดี 
ส 1.2 ม.3/6 แสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดงตน

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนตามแนววัฏจักร                       
การเรียนรู้ (4 MAT) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

แบบทดสอบหลัง
เรียนเรื่องหน้าท่ี
ชาวพุทธและ
มารยาทชาวพุทธ   

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องหน้าท่ี
ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ   
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 



๑๔ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 
ส 1.2 ม.3/7 นำเสนอ
แนวทางในการธำรงรักษา 

27 วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และศาสนพิธี 

วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.2 ม.3/4 ปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรมได้
ถูกต้อง 
ส 1.2 ม.3/5 อธิบาย
ประวัติวันสำคัญทางศาสนา
ตามท่ีกำหนดและปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนตามรูปแบบโมเดล 
ซิปปา (CIPPA Model) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

1. แบบทดสอบ
ก่อนเรียนเรื่องวัน
สำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และศาสนพิธี 
2. ใบงานท่ี 6.1 
เรื่อง วันวิสาขบูชา 
และประเพณีสำคัญ 
3. ใบงานท่ี 6.2 
เรื่อง วันธรรมสวนะ 
และประเพณีสำคัญ 
4. ใบงานท่ี 6.3 
เรื่อง วันเข้าพรรษา 
และประเพณีสำคัญ 
5. ใบงานท่ี 6.4 
เรื่อง วันออก
พรรษา และ
ประเพณีสำคัญ 
 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
2. ตรวจใบงานท่ี 6.1 เรื่อง วันวิสาขบูชา 
และประเพณีสำคัญ 
3. ตรวจใบงานท่ี 6.2 เรื่อง วันธรรมสวนะ 
และประเพณีสำคัญ 
4. ตรวจใบงานท่ี 6.3 เรื่อง วันเข้าพรรษา 
และประเพณีสำคัญ 
5. ตรวจใบงานท่ี 6.4 เรื่อง วันออกพรรษา 
และประเพณีสำคัญ 
6. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
7. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
8. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

1 



๑๕ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

28 วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และศาสนพิธี 

การปฏิบัติตน                     
ในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา  

ส 1.2 ม.3/4 ปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรมได้
ถูกต้อง 
ส 1.2 ม.3/5 อธิบาย
ประวัติวันสำคัญทางศาสนา
ตามท่ีกำหนดและปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนตามรูปแบบโมเดล 
ซิปปา (CIPPA Model) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

ใบงานท่ี 6.5 เรื่อง 
ศาสนพิธี 

1. ตรวจใบงานท่ี 6.5 เรื่อง ศาสนพิธี 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 

29 วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และศาสนพิธี 

ศาสนพิธี 
พิธีกรรม  

ส 1.2 ม.3/4 ปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรมได้
ถูกต้อง 
ส 1.2 ม.3/5 อธิบาย
ประวัติวันสำคัญทางศาสนา
ตามท่ีกำหนดและปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยใช้ทักษะ                         
กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

ฝึกปฏิบัติบทบาท
สมมติ เรื่องศาสน
พิธี พิธีกรรม 

1. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
3. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 

30 วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และศาสนพิธี 

การปฏิบัติตนใน             
ศาสนพิธี 
พิธีกรรม 

ส 1.2 ม.3/4 ปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรมได้
ถูกต้อง 

1. แบบออนไซต์ แบบทดสอบหลัง
เรียนเรื่องวนัสำคัญ
ทาง

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 

1 



๑๖ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

ส 1.2 ม.3/5 อธิบาย
ประวัติวันสำคัญทางศาสนา
ตามท่ีกำหนดและปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง 

วิธีสอนโดยใช้ทักษะ                         
กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

พระพุทธศาสนา
และศาสนพิธี 

3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

31 การบริหารจิต
และการเจริญ
ปัญญา 

การบริหารจิต ส 1.1 ม.3/8 เห็นคุณค่า
ของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วย
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และ
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 
ส 1.1 ม.3/9 สวดมนต์ แผ่
เมตตา บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปานสติ 
หรือตามแนวทางของศาสนา
ท่ีตนนับถือ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :
กระบวนการปฏิบัติ 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

แบบทดสอบก่อน
เรียนเรื่องการ
บริหารจิตและการ
เจริญปัญญา 
 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการ
บริหารจิตและการเจริญปัญญา 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

1 



๑๗ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

32 การบริหารจิต
และการเจริญ
ปัญญา 

การพัฒนา
วิธีการบริหารจิต 

ส 1.1 ม.3/8 เห็นคุณค่า
ของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วย
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และ
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 
ส 1.1 ม.3/9 สวดมนต์ แผ่
เมตตา บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปานสติ 
หรือตามแนวทางของศาสนา
ท่ีตนนับถือ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :
กระบวนการปฏิบัติ 
แ2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

ฝึกปฏิบัติสมาธิ 1. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
3. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 

33 การบริหารจิต
และการเจริญ
ปัญญา 

การเจริญปัญญา  ส 1.1 ม.3/8 เห็นคุณค่า
ของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วย
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และ
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

ใบงานท่ี 7.1 เรื่อง 
ช่วยกันคิดตามแนว
พุทธวิธี 

1. ตรวจใบงานท่ี 7.1 เรื่อง ช่วยกันคิดตาม
แนวพุทธวิธ ี
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 



๑๘ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

ส 1.1 ม.3/9 สวดมนต์ แผ่
เมตตา บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปานสติ 
หรือตามแนวทางของศาสนา
ท่ีตนนับถือ 

34 การบริหารจิต
และการเจริญ
ปัญญา 

การเจริญปัญญา                
ในชีวิต 
ประจำวัน 

ส 1.1 ม.3/8 เห็นคุณค่า
ของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วย
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และ
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 
ส 1.1 ม.3/9 สวดมนต์ แผ่
เมตตา บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปานสติ 
หรือตามแนวทางของศาสนา
ท่ีตนนับถือ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

แบบทดสอบหลัง
เรียนเรื่องการ
บริหารจิตและการ
เจริญปัญญา 

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการ
บริหารจิตและการเจริญปัญญา 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 

35 พระพุทธศาสนา
กับการ
แก้ปัญหาและ
การพัฒนา 

พระพุทธศาสนา
กับการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

ส 1.1 ม.3/3 อภิปราย
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนตามรูปแบบโมเดล 
ซิปปา (CIPPA Model) 
2. แบบออนไลน ์

1. แบบทดสอบ
ก่อนเรียนเรื่อง
พระพุทธศาสนากับ
การแก้ปัญหาและ
การพัฒนา 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการ
พัฒนา 
2. ตรวจใบงานท่ี 8.1 เรื่อง 
พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 

1 



๑๙ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

พอเพียงและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

2. ใบงานท่ี 8.1 
เรื่อง พระพุทธ 
ศาสนากับ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ใบงานท่ี 8.2 
เรื่อง 
พระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

3. ตรวจใบงานท่ี 8.2 เรื่อง 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
5. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
6. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

36 พระพุทธศาสนา
กับการ
แก้ปัญหาและ
การพัฒนา 

พระพุทธศาสนา
กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

ส 1.1 ม.3/3 อภิปราย
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนตามรูปแบบโมเดล 
ซิปปา (CIPPA Model) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
เรื่อง
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
3. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

1 

37 พระพุทธศาสนา
กับการ
แก้ปัญหาและ
การพัฒนา 

หลักธรรมท่ี
สอดคล้องกับ
การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน  

ส 1.1 ม.3/3 อภิปราย
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก 
2. แบบออนไลน ์

แบบทดสอบหลัง
เรียนเรื่อง
พระพุทธศาสนากับ
การแก้ปัญหาและ
การพัฒนา 

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการ
พัฒนา 
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

1 



๒๐ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

พอเพียงและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

4. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

38 ศาสนากับการ 
อยู่ร่วมกันใน
ประเทศไทย 

วิถีการดำเนิน
ชีวิตของ
พุทธศาสนิกชน 

ส 1.1 ม.3/10 วิเคราะห์
ความแตกต่างและยอมรับ
วิถีการดำเนินชีวิตของศา
สนิกชนในศาสนาอื่นๆ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา  
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

1. แบบทดสอบ
ก่อนเรียนเรื่อง
ศาสนากับการ 
อยู่ร่วมกันใน
ประเทศไทย 
2. ใบงานท่ี 9.1 
เรื่อง วิถีการดำเนิน
ชีวิตของ
พุทธศาสนิกชน  

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องศาสนา
กับการอยู่ร่วมกันในประเทศไทย 
2. ตรวจใบงานท่ี 9.1 เรื่อง วิถีการดำเนิน
ชีวิตของพุทธศาสนิกชน  
ถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
5. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 

39 ศาสนากับการ 
อยู่ร่วมกันใน
ประเทศไทย 

ศาสนากับการ
อยู่ร่วมกัน (1) 

ส 1.1 ม.3/10 วิเคราะห์
ความแตกต่างและยอมรับ
วิถีการดำเนินชีวิตของศา
สนิกชนในศาสนาอื่นๆ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนตามแนววัฏจักร                       
การเรียนรู้ (4 MAT) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 

1. ใบงานท่ี 9.2 
เรื่อง วิถีการดำเนิน
ชีวิตของผู้นับถือ
ศาสนาคริสต์ 
2. ใบงานท่ี 9.3 
เรื่อง วิถีการดำเนิน
ชีวิตของผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม 
 

1. ตรวจใบงานท่ี 9.2 เรื่อง วิถีการดำเนิน
ชีวิตของผู้นับถือศาสนาคริสต์ 
2. ตรวจใบงานท่ี 9.3 เรื่อง วิถีการดำเนิน
ชีวิตของผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
5. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 



๒๑ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการสอน ภาระงาน/ช้ินงาน การวัดผล/ประเมินผล เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

40 ศาสนากับการ 
อยู่ร่วมกันใน
ประเทศไทย 

ศาสนากับการ
อยู่ร่วมกัน (2) 

ส 1.1 ม.3/10 วิเคราะห์
ความแตกต่างและยอมรับ
วิถีการดำเนินชีวิตของศา
สนิกชนในศาสนาอื่นๆ 

1. แบบออนไซต์ 
วิธีสอนตามแนววัฏจักร                       
การเรียนรู้ (4 MAT) 
2. แบบออนไลน ์
- บรรยายโดยใช้Google 
Meet 
- ทำกิจกรรมโดย  
Google Form 
- ส่งงานโดย Google 
Classroom 

1. แบบทดสอบ
หลังเรียนเรื่อง
ศาสนากับการ 
อยู่ร่วมกันใน
ประเทศไทย 
2. ตรวจใบงานท่ี 
9.4 เรื่อง วิถีการ
ดำเนินชีวิตของผู้
นับ 

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องศาสนา
กับการอยู่ร่วมกันในประเทศไทย 
2. ตรวจใบงานท่ี 9.4 เรื่อง วิถีการดำเนิน
ชีวิตของผู้นับ 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
5. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 

 
  

  

 ลงช่ือ................................................................ครผูู้สอน  ลงช่ือ................................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
         (นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์)       (นางวรรณวิสา  สมบัติวงศ์)   

 
 ลงช่ือ................................................................หวัหน้ากลุ่มสาระฯ ลงช่ือ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 
             (นายกฤศณัฏฐ์  คล้ายขำ)        (นายธนะกุล  ช้อนแก้ว)   

 


