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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  พระพุทธ      เวลา 8 ช่ัวโมง 
เรื่อง ชาดก         เวลา 1 ช่ัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
รายวิชา สังคมศึกษา 5         รหัสวิชา ส23101           ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
     มาตรฐานการเรียนรู้ 
  ส 4.1  เข้าใจประวัติ ความสำคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ และสามารถนำ
หลักธรรมของศาสนา มาเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน 
 ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 

ส 1.1  ม.3/5 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  
  ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ีกำหนด 

 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนสามารถอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับนันทิวสิาลชาดกและสุวัณณหังสชาดกได้ (K) 
 2. นักเรียนสามารถนำหลักธรรมท่ีได้จากนันทิวิสาลชาดกและสุวัณณหังสชาดกมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้(P) 
 3. นักเรียนเห็นความสำคัญหลักธรรมท่ีได้จากชาดก (A) 
 
3.  สาระสำคัญ 
 ชาดก คือ เรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเจ้า คือ สมัยท่ีพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์
บำเพ็ญบารมีอยู่ พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่า ชาดก ชาดก
เป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาดก 
 
4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร  
 2. ความสามารถในการคิด  
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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5.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 
6. กระบวนการ STEMS  ที่มีในกิจกรรมการเรียนการสอน 
    S  (Scientific Thinking)  = กระบวนการคิดด้วยเหตุด้วยผลแบบวิทยาศาสตร์ 
    T  (Thai – Technology)   = การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสู่ความเป็นจริงตามแบบ
         ไทย 
    E  (English – Engineering)   = ใช้วิธีการ/เครื่องมือ/ระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมี 
         ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
    M  (Moral – Mathematics)  = ใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ควบคู่กับคุณธรรม มุ่งสู่ความดี 
    S   (Socio – Geology)   = เข้าใจในพหุสังคม วัฒนธรรม ตามสภาพภูมิสังคมไทย  

 
7. สาระการเรียนรู้ 
 7.1  ความรู้  (Knowledge) 
  - นันทิวิสาลชาดกและสุวัณณหังสชาดก 
 7.2  ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (Practice/Process) 
  1) ทักษะการสำรวจค้นหา  
  2) ทักษะการวิเคราะห์  
  3) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
  4) ทักษะการสร้างความรู้   
 7.3   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude/Attribute) 
  1) มีวินัย 
  2) ใฝ่เรียนรู้ 
  3) มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8.  จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 8.1  ความสามารถและทักษะ (ม.ต้น) 
     มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
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 มีทักษะการคิดช้ันสูง 
 ทักษะชีวิต 
 ทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

8.2  ความสามารถและทักษะ (ม.ปลาย) 
 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 มีทักษะการคิดช้ันสูง 
 ทักษะชีวิต 
 ทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

8.3  คุณลักษณะที่ช่วยเสริมผู้เรียนตามช่วงวัย (ม.ต้น) 
 ใฝ่เรียนรู้ 
 ใฝ่ดี 
 อยู่อย่างพอเพียง 

8.4  คุณลักษณะที่ช่วยเสริมผู้เรียนตามช่วงวัย (ม.ปลาย) 
 ใฝ่เรียนรู้ 
 ใฝ่ดี 
 มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน 

 

9. สาระการเรียนรู้สู่การบูรณาการ 
    การเรียนรู้สู่  ASEAN 

 หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ STAR STEMS 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ ................................................................. 

 
10. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
 - ใบงาน เรื่อง นันทิวิสาลชาดกและสุวัณณหังสชาดก  
 
11.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงนิทานชาดกในความคิดของนักเรียน ว่านิทานชาดกท่ีนักเรียนเคยเห็น หรือ
เคยได้ยินมีลักษณะอย่างไร เคยนำคุณธรรมท่ีปรากฏในชาดกมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่ ให้นักเรียนออกมา
เล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟัง พร้อมท้ังสนทนากันในเรื่องของชาดกตามความคิดของนักเรียน 
 ขั้นสอน 
 2) ครูเปิดวีดโิอ เรื่อง นันทิวิสาลชาดกและสุวัณณหังสชาดก ให้นักเรียนดู 
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 3) ครูใหสุ่้มนักเรียนให้สรุปใจความสำคัญและข้อคิดท่ีได้จากการดูชาดกให้เพื่อนๆฟัง 
 4) ครูแจกใบงาน เรื่อง นันทิวิสาลชาดกและสุวัณณหังสชาดกให้นักเรียน 
 
 ขั้นสรุป 
 5) ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง นันทิวิสาลชาดกและสุวัณณหังสชาดก ข้อคิดที่ได้ เช่น 
การไม่เป็นคนโลภ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ การพูดจาไพเราะ เป็นต้น 
 
12.  สื่อการสอน 
 1) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1  
 2) ใบงาน เรื่อง นันทิวิสาลชาดกและสุวัณณหังสชาดก 
 3) วีดิโอ 
 
13.  แหล่งเรียนรู้ 
 - ห้องเรียน 
 - แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 
14.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจใบงาน ใบงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

15.  กิจกรรมเสนอแนะ (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 
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16.  บันทึกผลหลังการสอน 

        16.1  สรุปผลการเรียนการสอน 
1.  นักเรียนจำนวน........................คน 

        ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้...............คน คิดเป็นร้อยละ................................. 
        ไม่ผ่านจุดประสงค์............................คน คิดเป็นร้อยละ................................. 
                 ได้แก่ 
  1........................................................................................... 
  2.  ........................................................................................ 
  3. .......................................................................................... 
       นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่ 
  1. .......................................................................................... 
  2.  .......................................................................................... 
 
 2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ( K)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

 3.  นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

 4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 

         16.2  ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข 
........................................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………………………. 

          16.3   ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

       ลงช่ือ................................................................. 

                      (นางสาวศศิธร  ทองอินที) 

                           ตำแหน่ง ครู คศ.1 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ...........................................................แล้วมีความคิดเห็นดังนี้ 

1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 

   ดีมาก 

 ดี 
 พอใช้ 
 ควรปรับปรุง 

2.   การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

 ยังไม่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 

  นำไปใช้ได้จริง 

 ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 
4.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………..…………..……………………………………….. 

       

 

       ลงช่ือ................................................................. 

                   (..............................................................) 

                 ตำแหน่ง ........................................................ 
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ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง 
1. ชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
ตอบ …………………………..............................................................………………………………………………………………………….. 

2. นันทิวิสาลชาดก พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเล่มใด 
ตอบ ……………………………………………………………………........................................................……………………………………… 

3. พระภิกษุรูปใดที่พระพุทธเจ้าตรงกล่าวถึงว่าเป็นผู้ที่ชอบพูดจาเสียดให้ผู้อื่นเจ็บใจ 
ตอบ ………………………………………………………………………..............................................................……………………………… 

4. ในอดีตชาติของพระภิกษุฉัพพัคคีย์ เคยเกิดเป็นใครในเรื่องนันทิวิสาลชาดก 
ตอบ ………………………………………………………………........................................................…………………………………………… 

5. พราหมณ์เจ้าของโคนันทิวิสาลแสดงส่ิงใด ทำให้โคนันทิวิสาลพ่ายแพ้การแข่งขันลากเกวียนแก่โควินท
เศรษฐี 
ตอบ …………………………………………………………………………………………........................................................………………… 

6. ชาดกโคนันทิวิสาลมีคติสอนใจในเรื่องใด 
ตอบ ………………………………………………………………………........................................................…………………………………… 

7. ภิกษุณีรูปใดที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงว่าเป็นผู้ที่มักโลภมากในการบริโภคกระเทียมจนทำให้ชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อน 
ตอบ ……………………………………………………………………………........................................................……………………………… 

8. ในอดีตชาติของภิกษุณีถูลนันทาเกิดเป็นบุคคลใด 
ตอบ …………………………………………………………………………........................................................………………………………… 

9. เมื่อพราหมณ์(อดีตชาติของพระพุทธเจ้า)ผู้เป็นสามีเสียชีวิตไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรแล้วมีญาณวิเศษ
สามารถระลึกชาติได้ 
ตอบ ……………………………………………………………………………........................................................……………………………… 

10. เมื่อหงส์ทองคำระลึกชาติได้จึงบินกลับมาหา ครอบครัวแล้วได้ช่วยเหลือนางพราหมณีและลูกสาว
อย่างไร 
ตอบ ………………………………………………………………………........................................................…………………………………… 

11. นางพราหมณี กระทำส่ิงใดต่อหงส์ทองคำ ซึ่งเดิมเคยเป็นสามีนางแล้วมาเกิดเป็นหงส์ผู้อารี 
ตอบ………………………………………………………………………………..........................................................…………………………… 

12. ชาดกเรื่องสุวัณณหัสชาดกให้คติสอนใจในเรื่องใด 
ตอบ ……………………………………………………………………………...........................................................…………………………… 

ใบงาน เร่ือง นนัทิวิสาลชาดกกับสุวัณณหังสชาดก 


