
๕๕ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๑   
รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง                           รหัส  ส  ๒๓๒๓๖   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                 จุดเน้นที่  ๑  ความเป็นไทย   
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม   และภูมิปัญญาไทย 
เร่ือง  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย      เวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ชั้นปี    ๓.  เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
 

สาระส าคัญ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  เป็นส่ิงท่ีในสังคมหนึ่งๆ นิยมประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องกันมา เพราะ

ถือว่ามีคุณค่าท่ีก่อให้เกิดความสุข ความเจริญแก่ชีวิตและสังคมไทย 
 

สาระการเรียนรู้ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
ความรู้ 
 ๑.  บอกความหมายของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้       

๒.  บอกประเภทของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้     
 ทักษะกระบวนการ 

๑.  กระบวนการคิด 
๒.  กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  
๓.  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๔.   กระบวนการเรียนรู้  5 STEPs 

คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง 
๑.  ความซื่อสัตย์สุจริต 
๒.  ขยันหมั่นเพียร อดทน 
๓.  ใฝ่หาความรู้ 
๔.  ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
๕.  ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
               ๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์              

       ๒.  มีวินัย 
       ๓.  ใฝ่เรียนรู้                   
       ๔.  มุ่งมั่นในการท างาน 
       ๕.  รักความเป็นไทย 



๕๖ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑.  ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.  ความสามารถในการคิด 
๓.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
๑.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน (ข้อ ๒) 
๒.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ท้ังทางตรง และทางอ้อม (ข้อ ๔) 
๓.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม (ข้อ ๕) 
 

ภาระงาน / ชิ้นงาน 
 ๑.  ศึกษาใบความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 ๒.  ใบงานแผนภูมิความคิด   

๓.  ใบงานแบบบันทึก 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๑.  วิธีวัด / ประเมินผล 
  ๑.๑  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   -  ความสนใจ 

-  ความกระตือรือร้น 
   -  ท างานทันตามเวลาท่ีก าหนด 
   -  คุณธรรมจริยธรรมเบ้ืองต้น 
  ๑.๒  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการท างานกลุ่ม 
   -  ความสนใจ 
   -  ความกระตือรือร้น 
   -  การมีส่วนร่วมในการท างาน 
   -  คุณธรรมจริยธรรมเบ้ืองต้น 

๑.๓  ตรวจผลงาน 
   -  ใบงานแผนภูมิความคิด   

-  ใบงานแบบบันทึก 
   -  แบบทดสอบก่อนเรียน 
   -  แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๒.  เครื่องมือท่ีใช้วัด 
  ๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบคุคล 
  ๒.๒  แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการท างานกลุ่ม 



๕๗ 
 

  ๒.๓  ใบงานแผนภูมิความคิด 
๒.๔  ใบงานแบบบันทึก 

  ๒.๕  แบบทดสอบก่อนเรียน 
๒.๖  แบบทดสอบหลังเรียน 

 ๓.  เกณฑ์การประเมิน 
  ๓.๑  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคล ร้อยละ  ๘๐ 
  ๓.๒  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการท างานกลุ่ม ร้อยละ  ๘๐ 
  ๓.๓  นักเรียนท าใบงานแผนภูมิความคิด  ถูกต้อง  ร้อยละ  ๘๐ 

๓.๔  นักเรียนท าใบงานแบบบันทึก  ถูกต้อง  ร้อยละ  ๘๐ 
๓.๕  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ถูกต้อง ร้อยละ  ๘๐ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  (กระบวนการเรียนรู้ 5  STEPs) 
 ชั่วโมงที่ ๑ 

นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เป็นแบบทดสอบปรนัย  
แบบเลือกตอบ  ๔  ตัวเลือก  จ านวน  ๑๐  ข้อ 
 ขั้นที่  ๑  ขั้นรวบรวมข้อมูล 
 ๑.  ครูน าภาพเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ต่างๆ มาให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  -  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท่ีครูน าภาพมาให้ดูมีอะไรบ้าง 
  -  ภาพขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จัดได้ว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยประเภทใด 

๒.  นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
๓.  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
 -  ประเพณีไทยในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน อันเนื่องมาจากปัจจัยใด 
 -  ประเพณีไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
ขั้นที่  ๒  ขั้นคิด วิเคราะห์ และสรุปความรู้ 

 ๔.  ครูน าภาพขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มาให้นักเรียนจ าแนก โดยใช้ใบงานแผนภาพความคิด 
แล้วสรุปความคิดรวบยอด 

ขั้นที่  ๓  ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 
๕.  นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ๔ – ๕ คน ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับขนบธรรมเนียนมประเพณี

ไทย ท่ีสมาชิกกลุ่มสนใจมา ๑ ตัวอย่าง โดยสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และบันทึกข้อมูลท่ีได้ลงในใบงาน
แบบบันทึก แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด 

๖.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักการ ดังนี้ 
 ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เป็นส่ิงท่ีดีงามท่ีมีการถ่ายทอดและสืบสานต่อกันมาเพื่อเป็น

แนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ท่ีส าคัญ
ของชาติ   



๕๘ 
 

ชั่วโมงที่  ๒ 
ขั้นที่  ๔  ขั้นสื่อสาร และการน าเสนอ 
๗.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย จากใบงานแบบบันทึก ในรูปแบบต่างๆ ท่ีน่าสนใจ 
ขั้นที่  ๕  ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ 
๘.  นักเรียนจัดป้ายนิเทศท่ีถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้ทุกคน

เห็นความส าคัญ 
นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เป็นแบบทดสอบปรนัย  

แบบเลือกตอบ  ๔  ตัวเลือก  จ านวน  ๑๐  ข้อ 
 
สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 ๑.  ภาพขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 ๒.  ใบความรู้  เรื่อง  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 ๓.  ห้องสมุด โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 
 ๔.  อินเตอร์เน็ต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ............................................................................................................................. ..................... 
.......................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
 
      ลงช่ือ         
       (...........................................) 
                   ต าแหน่ง................................................ 
 
บันทึกหลังการสอน 
 ๑.  ผลการสอน 
 .................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
.......................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. .................................. 
 ๒.  ปัญหา / อุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
 ๓.  ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................ ................................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
......................................................................................................................................................... ...... 
 

ลงช่ือ                        ผู้สอน 
       (..............................................) 

      
 
 
 



๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  X  ทับหัวข้อท่ีเห็นว่าถูกต้องท่ีสุดเพียงหัวข้อเดียว 
๑.  ข้อใด ไม่ใช ่ขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนบุคคลหรือประเพณีครอบครัว    

ก.  วันสงกรานต์  
ข.  ประเพณีการบวช   
ค.  ประเพณีการเกิด 
ง.  ประเพณีเกี่ยวกับการศึกษา 

๒.  ข้อใดเป็น “ขนบธรรมเนียมประเพณีสังคม” 
ก.  วันสงกรานต์  
ข.  ประเพณีการบวช   
ค.  ประเพณีการเกิด 
ง.  ประเพณีเกี่ยวกับการศึกษา 

๓.  ข้อใดเป็น “ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับศาสนา” 
ก.  ลอยกระทง  
ข.  การตักบาตรเทโว 
ค.  ท าขวัญแม่โพสพ  
ง.  ประเพณีเกี่ยวกับการศึกษา 

๔.  ประเพณีในข้อใดท่ีชาวบ้านร่วมกันท าเพื่อขอฝน 
ก.  แห่นางแมว 
ข.  ลอยกระทง 
ค.  ท าบุญลาน 
ง.  ท าขวัญแม่โพสพ 

๕.  ข้อใด ไม่ใช่ ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับอาชีพ    
ก.  ประเพณีแห่นางแมว 
ข.  ประเพณีสู่ขวัญข้าว 
ค.  ประเพณีบุญบั้งไฟ      
ง.  ประเพณีเกี่ยวกับการศึกษา 

 
 
 
 



๖๒ 
 

๖.  ข้อใด ไม่ใช ่ปัจจัยทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีท าให้ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นท่ีมีความแตกต่างกัน 
ก.  ภาษา 
ข.  ภูมิประเทศ  
ค.  ภูมิอากาศ 
ง.  ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

๗.  การตักบาตรเทโว เป็นพิธีทางศาสนาในวันใด 
ก.  วันเข้าพรรษา  
ข.  วันอาสาฬหบูชา 
ค.  วันออกพรรษา  
ง.  วันมาฆบูชา 

๘.  ข้อใดเป็น “รัฐพิธี” 
     ก.  วันฉัตรมงคล           

ข.  วันบรมราชาภิเษก 
      ค  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ง.  วันพืชมงคล 
๙.  ข้อใดเป็น “พระราชพิธี” 
     ก.  วันฉัตรมงคล           

ข.  วันสงกรานต์ 
      ค  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ง.  งานถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
๑๐.  ลูกท่ีไม่เล้ียงดูพ่อแม่ ถือว่าเป็นลูกอกตัญญู จัดเป็นความผิดประเภทใด 

ก.  ขนบประเพณี 
ข.  ธรรมเนียมประเพณี 
ค.  จารีตประเพณี 
ง.  ขนบธรรมเนียม 

 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  X  ทับหัวข้อท่ีเห็นว่าถูกต้องท่ีสุดเพียงหัวข้อเดียว 
๑.  ข้อใด ไม่ใช ่ขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนบุคคลหรือประเพณีครอบครัว    

ก.  วันสงกรานต์  
ข.  ประเพณีการบวช   
ค.  ประเพณีการเกิด 
ง.  ประเพณีเกี่ยวกับการศึกษา 

๒.  ข้อใดเป็น “ขนบธรรมเนียมประเพณีสังคม” 
ก.  วันสงกรานต์  
ข.  ประเพณีการบวช   
ค.  ประเพณีการเกิด 
ง.  ประเพณีเกี่ยวกับการศึกษา 

๓.  ข้อใดเป็น “ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับศาสนา” 
ก.  ลอยกระทง  
ข.  การตักบาตรเทโว 
ค.  ท าขวัญแม่โพสพ  
ง.  ประเพณีเกี่ยวกับการศึกษา 

๔.  ประเพณีในข้อใดท่ีชาวบ้านร่วมกันท าเพื่อขอฝน 
ก.  แห่นางแมว 
ข.  ลอยกระทง 
ค.  ท าบุญลาน 
ง.  ท าขวัญแม่โพสพ 

๕.  ข้อใด ไม่ใช่ ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับอาชีพ    
ก.  ประเพณีแห่นางแมว 
ข.  ประเพณีสู่ขวัญข้าว 
ค.  ประเพณีบุญบั้งไฟ      
ง.  ประเพณีเกี่ยวกับการศึกษา 

 
 
 
 



๖๔ 
 

๖.  ข้อใด ไม่ใช ่ปัจจัยทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีท าให้ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นท่ีมีความแตกต่างกัน 
ก.  ภาษา 
ข.  ภูมิประเทศ  
ค.  ภูมิอากาศ 
ง.  ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

๗.  การตักบาตรเทโว เป็นพิธีทางศาสนาในวันใด 
ก.  วันเข้าพรรษา  
ข.  วันอาสาฬหบูชา 
ค.  วันออกพรรษา  
ง.  วันมาฆบูชา 

๘.  ข้อใดเป็น “รัฐพิธี” 
     ก.  วันฉัตรมงคล           

ข.  วันบรมราชาภิเษก 
      ค  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ง.  วันพืชมงคล 
๙.  ข้อใดเป็น “พระราชพิธี” 
     ก.  วันฉัตรมงคล           

ข.  วันสงกรานต์ 
      ค  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ง.  งานถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
๑๐.  ลูกท่ีไม่เล้ียงดูพ่อแม่ ถือว่าเป็นลูกอกตัญญู จัดเป็นความผิดประเภทใด 

ก.  ขนบประเพณี 
ข.  ธรรมเนียมประเพณี 
ค.  จารีตประเพณี 
ง.  ขนบธรรมเนียม 

 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
เร่ือง  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   

 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

๑.     ก ๑.     ก 
๒.     ก ๒.     ก 
๓.     ข ๓.     ข 
๔.     ก ๔.     ก 
๕.     ง ๕.     ง 
๖.     ก ๖.     ก 
๗.     ค ๗.     ค 
๘.     ค ๘.     ค 
๙.     ก ๙.     ก 
๑๐.    ค ๑๐.    ค 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

ภาพประกอบข้ันรวบรวมข้อมูล 
เรื่อง  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 

 
ภาพท่ี ๑  ขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนบคุคล หรือประเพณีครอบครัว  

ประเพณีการบวช 
(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

 
 

 
ภาพท่ี ๒  ขนบธรรมเนียมประเพณีสงัคม 

วันสงกรานต์ 
(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

 
 

 



๖๗ 
 

ใบความรู้ 
จุดเน้นที่  ๑  ความเป็นไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
เร่ือง  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง  รหัส  ส  ๒๓๒๓๖   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

............................................................................................................................. .................................. 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 ขนบธรรมเนียม หมายถึง ส่ิงท่ีสังคมในประเทศไทยนิยมประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องสืบกันมาเป็น
เวลานาน จนยึดถือกันในจิตใจว่าต้องปฏิบัติเช่นนั้น จึงจะเกิดความสุขความเจริญ 
(ท่ีมา : http://civicduty12345.blogspot.com/2015/08/blog-post_87.html) 
 

ประเพณี หมายถึง แบบความเช่ือ ความคิด การกระท า ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบ
แบบแผนและวิธีการกระท า ตลอดจนการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ ท่ีกระท ากันมาต้ังแต่อดีตและยัง
มีผลและอิทธิพลจนถึงปัจจุบัน ประเพณีโดยภาพรวมจะมีลักษณะท่ีคล้ายกัน แต่จะแตกต่างกันในส่วนของ
รายละเอียดในแต่ละท้องถิ่นเช่น ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การบวช การแต่งงาน การตาย รวมถึงประเพณี
ท่ีเกี่ยวกับงานเทศกาล เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง 
(ท่ีมา : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. ๒๕๕๙ : ๑๑) 
 

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เป็นค าท่ีใช้เรียกรวมกัน หมายถึง ส่ิงท่ีคนในสังคมยึดถือปฎิบัติ     
สืบต่อๆ กันมานาน มีคุณค่าทางชีวิต มักแฝงไปด้วยศีลธรรมจรรยา ความคิด ความเช่ือ 
  ขนบธรรมเนียมประเพณีแบ่งออกเป็น  ๖  ประเภท ได้แก่ 

๑.  ขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนบุคคลหรือประเพณีครอบครัว   เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว
โดยเฉพาะ เช่น ประเพณีการเกิด ประเพณีเกี่ยวกับการศึกษา ประเพณีการบวช ประเพณีการแต่งงาน 
ประเพณีการตาย   

๒.  ขนบธรรมเนียมประเพณีสังคม   เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีทุกคนในชาติต้องกระท า
ร่วมกัน เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ของคนในชาติ                                                                                                                                          

๓.  ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับศาสนา   เป็นธรรมเนียมประเพณีท่ีปฎิบัติกันในวันส าคัญ 
ทางศาสนาโดยศาสนิกชนจะพร้อมใจกันไปร่วมงานท่ีวัด หรือศาสนสถานของศาสนานั้นๆ ถ้าเป็นพระพุทธ 
ศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา     

๔.  ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับอาชีพ   เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเกิดจากความเช่ือ
เกี่ยวกับอาชีพท้องถิ่น เช่น ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีสู่ขวัญข้าว ประเพณีบุญบั้งไฟ      

http://civicduty12345.blogspot.com/2015/08/blog-post_87.html


๖๘ 
 

๕.  พระราชพิธี   เป็นงานท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังตาม
พระราชประเพณี โดยพระองค์เสด็จพระราชด าเนินไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจนั้นๆ หรือโปรดเกล้าฯ ให้
พระบรมวงศานุวงศ์ ไปปฎิบัติแทนพระองค์ เช่น การถวายผ้าพระกฐินหลวง พระราชพิธีพืชมงคลจรด   
พระนงัคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีฉัตรมงคล 

๖.  รัฐพิธี   เป็นงานท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ก าหนดขึ้นเพื่อจัดเฉลิมฉลองงานระดับชาติ เช่น     
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
(ท่ีมา : http://civicduty12345.blogspot.com/2015/08/blog-post_87.html) 
 
 ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกันอันเนื่องมาจากสาเหตุ ๓  ประการ ดังนี้ 
 ๑.  ส่ิงแวดล้อมทางภูมิศาสตร์  ในแต่ละท้องถิ่นจะมีปัจจัยท่ีมีความแตกต่างกัน ท่ีเกิดจากท่ีต้ังทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น  ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรทางธรรมชาติ 
 ๒.  ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม  กล่าวคือ  คนในแต่ละสังคมจะมีวิถีปฏิบัติ ความเช่ือ ความคิดเห็น
ท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะแสดงออกผ่านทางภาษา ประเพณี กิจกรรม ตลอดจนส่ิงต่างๆ ท่ีคนในสังคม
สร้างขึ้น และถ่ายทอดไว้ให้แก่กัน 
 ๓.  ส่ิงแวดล้อมทางสังคม  การอยู่ร่วมกันของบุคคลต้ังแต่  ๒  คน ขึ้นไปย่อมเกิดการปรับตัว
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งการปรับตัวนัน้จะน ามาซึ่งขอบเขตในการปฏิบัติและมีการปรับปรุงพัฒนา 
สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
 ประเภทของประเพณีไทย 
 ประเพณีสามารถแบ่งได้เป็น  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
 ๑.  จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม  คือ  ประเพณีท่ีสังคมถือว่า ถ้าผู้ใดในสังคมฝ่าฝืน หรืองดเว้น
การกระท า ถือเป็นความผิด เป็นความช่ัว จารีตประเพณีจึงเป็นเหมือนข้อบังคับทางจรรยาหรือศีลธรรมของ
สังคม และหากข้อบังคับทางสังคมหรือจารีตใดเป็นค าส่ังจากรัฐ โดยมีระเบียบแบบแผนท่ีแน่นอน จารีตนั้น
จะหมดสภาพการเป็นข้อบังคับทางจรรยาของสังคม แต่จะมีสภาพเป็นกฎหมายแทน 
 ๒.  ขนบประเพณี  คือ ประเพณีท่ีมีการวางระเบียบพิธีการไว้ชัดเจนหรือโดยการรู้กันเองว่าควรจะ
ประพฤติและปฏิบัติอย่างไร เป็นระเบียบแบบแผนท่ีสังคมก าหนดไว้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  ทางตรง  เป็นประเพณีท่ีมีการวางระเบียบพิธีการไว้ชัดเจนว่าต้องปฏิบัติอย่างไร  เช่น  
การไหว้ครู พิธีกรรมทางศาสนา 
  ทางอ้อม  เป็นประเพณีท่ีรู้กันเองโดยท่ัวไป โดยท่ีไม่ได้วางระเบียบไว้แนน่อนแต่ปฏิบัติได้
เพราะมีการบอกเล่าสืบต่อกันมา หรือจากการมีผู้ใหญ่หรือบุคคลอื่นปฏิบัติ เช่น การแห่นางแมว 
 ๓.  ธรรมเนียมประเพณี  คือ  ประเพณีท่ีเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญไม่มีผิดถูก ไม่มีระเบียบแบบ
แผนเป็นเพียงบรรทัดฐานท่ีปฏิบัติจนเป็นประเพณี เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ผู้ใดท าผิดหรือฝ่าฝืนไม่ถือเป็น
เรื่องผิดถูก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิริยามารยาททางสังคมต่างๆ 
(ท่ีมา : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. ๒๕๕๙ : ๑๒) 
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๖๙ 
 

ภาพประกอบข้ันคิด วิเคราะห์ และสรุปความรู้  และบันทึกการจ าแนก  
ลงในใบงานแผนภาพความคิด  เรื่อง  ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย 

 

  
ภาพท่ี ๓  การเกิด 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

 

 
ภาพท่ี ๔  การศึกษา 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

 

 
ภาพท่ี ๕  การบรรพชา 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 



๗๐ 
 

 
ภาพท่ี ๖  การแต่งงาน 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

 

 
ภาพท่ี ๗  การตาย 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

 

 
ภาพท่ี ๘  วันสงกรานต์ 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 



๗๑ 
 

 
ภาพท่ี ๙  วันลอยกระทง 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

 

 
ภาพท่ี ๑๐  การท าบุญ ตักบาตร 
(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

 

 
ภาพท่ี ๑๑  การตักบาตรเทโว 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 



๗๒ 
 

 
ภาพท่ี ๑๒  การเวียนเทียน 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

 

 
ภาพท่ี ๑๓  แห่นางแมว 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

 

 
ภาพท่ี ๑๔  สู่ขวัญข้าว 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 



๗๓ 
 

 
ภาพท่ี ๑๕  บุญบั้งไฟ 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

 

 
ภาพท่ี ๑๖  การถวายผ้าพระกฐินหลวง 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

 

 
ภาพท่ี ๑๗  พระราชพิธีวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 



๗๔ 
 

 
ภาพท่ี ๑๘  พระราชพิธีฉัตรมงคล 
(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

 

 
ภาพท่ี ๑๙  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

 

 
ภาพท่ี ๒๐  งานถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 



๗๕ 
 

ใบงานแผนภาพความคิด 
จุดเน้นที่  ๑  ความเป็นไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
เร่ือง  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง  รหัส  ส  ๒๓๒๓๖   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

......................................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง  นักเรียนน าช่ือภาพท่ีครูก าหนดเขียนลงในช่องว่าง ท่ีเห็นว่าตรงกับกรอบการจ าแนก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ าแนกประเภทขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ                 ผู้ปฏิบัติ 
       (.............................................................) 
...................../................................./.......................... 

๑.  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
     ส่วนบุคคลหรือประเพณี 
     ครอบครัว 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
 

๒.  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
     สังคม
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
 

๔.  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
     เกี่ยวกับอาชีพ
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
 

๕.  พระราชพิธี
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 

๖.  รัฐพิธี
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 

๓.  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
     เกี่ยวกับศาสนา
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
 



๗๖ 
 

เฉลยใบงานแผนภาพความคิด 
จุดเน้นที่  ๑  ความเป็นไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
เร่ือง  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง  รหัส  ส  ๒๓๒๓๖   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

......................................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง  นักเรียนน าช่ือภาพท่ีครูก าหนดเขียนลงในช่องว่าง ท่ีเห็นว่าตรงกับกรอบการจ าแนก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ าแนกประเภทขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
     ส่วนบุคคลหรือประเพณี 
     ครอบครัว 
-  การเกิด 
-  การศึกษา 
-  การบรรพชา 
-  การแต่งงาน 
-  การตาย 

๒.  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
    สังคม 
-  วันสงกรานต์ 
-  วันลอยกระทง 
 

๔.  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
     เกี่ยวกับอาชีพ 
-  การแห่นางแมว 
-  การสู่ขวัญข้าว 
- ประเพณีบุญบั้งไฟ 
 

๕.  พระราชพิธี 
-  การถวายผ้าพระกฐินหลวง 
-  พระราชพิธีวันพืชมงคลจรด
พระนงัคัลแรกนาขวัญ 
-  พระราชพิธีฉัตรมงคล 

๖.  รัฐพิธี 
-  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
-  งานถวายบังคมพระบรม 
ราชานุสาวรีย์ 

๓.  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
     เกี่ยวกับศาสนา 
-  การท าบุญ ตักบาตร 
-  การตักบาตรเทโว 
-  การเวียนเทียน 
 



๗๗ 
 

ใบงานแบบบันทึก 
จุดเน้นท่ี  ๑  ความเป็นไทย 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๓  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
เรื่อง  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าท่ีพลเมือง  รหัส  ส  ๒๓๒๓๖   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 

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

แบบบันทึกขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๑.  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท่ีสนใจ  
คือ 
 
๒.  จัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประเภทใด 
 
 
๓.  รายละเอียดเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีได้ศึกษามา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ผู้ปฏิบัติ  ๑.  ............................................................................... 

๒.  ............................................................................... 
๓.  ............................................................................... 
๔.  ............................................................................... 
๕.  ............................................................................... 
...................../................................./................... 



๗๘ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
เรื่อง  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  

 

ท่ี 
              รายการ 

 
     ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ ความกระตือรือร้น 
ท างานทันตาม 
เวลาท่ีก าหนด 

คุณธรรม 
จริยธรรมเบื้องต้น 

สรุปผล 
การประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
เกณฑ์การประเมิน 
ปฏิบัติ  ๓  รายการขึ้นไป  ผ่าน 
ปฏิบัติต่ ากว่า  ๓  รายการ  ไม่ผ่าน 
 
      ลงช่ือ                         ผู้สังเกต 
             (.........................................................) 



๗๙ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการท างานกลุ่ม 
เรื่อง  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  

 

 
ท่ี 

              รายการ 
 

     ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
ความ

กระตือรือร้น 
การมีส่วนร่วม   
ในการท างาน 

คุณธรรม 
จริยธรรมเบื้องต้น 

สรุปผล 
การประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
เกณฑ์การประเมิน 
ปฏิบัติ  ๓  รายการขึ้นไป  ผ่าน 
ปฏิบัติต่ ากว่า  ๓  รายการ  ไม่ผ่าน 
 
      ลงช่ือ                        ผู้สังเกต 
             (...........................................) 



๘๐ 
 

แบบประเมินใบงานแผนภูมิความคิด   
เรื่อง  ขนบธรรมเนียนประเพณีไทย  

ค าช้ีแจง   ท าเครื่องหมาย    ✓  ในช่องระดับคะแนน 
  ๓  =  ดี  ๒  =  พอใช้   ๑  =  ปรับปรุง 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล 

เขียนหนังสือ 
ได้ถูกตอ้ง 

ตามอักขรวิธี 

เขียนค าตอบ
ได้ถูกตอ้ง 

ใจความ 
ส าคัญ 

ครบถ้วน 

ท างาน 
สะอาด 

เรียบร้อย 
เป็นระเบียบ 

ท างานเสร็จ
ทันเวลา 

สรุปผล 
การประเมิน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ รวม ระดับ 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
 
      ลงช่ือ                        ผู้ประเมิน 
             (............................................) 
 



๘๑ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  ๑๒ – ๑๕  หมายถึง ดี  ระดับคุณภาพ  ๓ 
คะแนน  ๘ – ๑๑  หมายถึง พอใช้  ระดับคุณภาพ  ๒ 
คะแนน  ๑ – ๗   หมายถึง ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  ๑ 
สรุปผลการประเมิน 
ผ่านเกณฑ์ ระดับคุณภาพ  ๓  ดี  จ านวน    ........ คน 
ผ่านเกณฑ์ ระดับคุณภาพ  ๒  พอใช้  จ านวน    ........ คน 
ผ่านเกณฑ์ ระดับคุณภาพ  ๑  ปรับปรุง  จ านวน    ........ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

แบบประเมินใบงานแบบบันทึก 
เรื่อง  ขนบธรรมเนียนประเพณีไทย  

ค าช้ีแจง   ท าเครื่องหมาย    ✓  ในช่องระดับคะแนน 
  ๓  =  ดี  ๒  =  พอใช้   ๑  =  ปรับปรุง 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล 

เขียนหนังสือ 
ได้ถูกตอ้ง 

ตามอักขรวิธี 

เขียนค าตอบ
ได้ถูกตอ้ง 

ใจความ 
ส าคัญ 

ครบถ้วน 

ท างาน 
สะอาด 

เรียบร้อย 
เป็นระเบียบ 

ท างานเสร็จ
ทันเวลา 

สรุปผล 
การประเมิน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ รวม ระดับ 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

       
 

ลงช่ือ                        ผู้ประเมิน 
             (...........................................) 
 



๘๓ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  ๑๒ – ๑๕  หมายถึง ดี  ระดับคุณภาพ  ๓ 
คะแนน  ๘ – ๑๑  หมายถึง พอใช้  ระดับคุณภาพ  ๒ 
คะแนน  ๑ – ๗   หมายถึง ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  ๑ 
สรุปผลการประเมิน 
ผ่านเกณฑ์ ระดับคุณภาพ  ๓  ดี  จ านวน    ........ คน 
ผ่านเกณฑ์ ระดับคุณภาพ  ๒  พอใช้  จ านวน    ........ คน 
ผ่านเกณฑ์ ระดับคุณภาพ  ๑  ปรับปรุง  จ านวน    ........ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

บันทึกคะแนนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๑ 
เรื่อง  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
คะแนน

ก่อนเรียน 
๑๐ 

คะแนน
หลังเรียน 

๑๐ 

คะแนน 
ความ 

ก้าวหน้า 
หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

คะแนนรวม     
คะแนนเฉลี่ย     
เฉลี่ยร้อยละ     

 


