
๘๕ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๒   
รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง                รหัส  ส  ๒๓๒๓๖   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                 จุดเน้นที่  ๑  ความเป็นไทย   
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม   และภูมิปัญญาไทย 
เร่ือง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง 
ผลการเรียนรู้ชั้นปี    ๓.  เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
 

สาระส าคัญ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญ ซึ่งในสังคมหนึ่งๆ นิยมประพฤติปฏิบัติ

ต่อเนื่องกันมา เพราะถือว่ามีคุณค่าท่ีก่อให้เกิดความสุข ความเจริญแก่ชีวิตและสังคม  จึงมีการสืบสาน
ต่อเนื่องมายาวนานจนถึงปัจจุบัน และสู่ความยั่งยืนต่อไป 
 

สาระการเรียนรู้ 
ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ 

๑.  บอกความส าคัญ และคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้       
๒.  บอกวิธีการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้     

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 



๘๖ 
 

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 / ช้ินงาน 
 ๑.  ศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 ๒.  ใบงานแผนภูมิความคิด   

๓.  ใบงานแบบบันทึก 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๑.  วิธีวัด / ประเมินผล 
  ๑.๑  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   -  ความสนใจ 

-  ความกระตือรือร้น 
   -  ท างานทันตามก าหนดเวลา 
   -  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 
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  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  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย เป็นแบบทดสอบปรนัย  แบบเลือกตอบ  ๔  ตัวเลือก  จ านวน  ๑๐  ข้อ 
 ขั้นที่  ๑  ขั้นรวบรวมข้อมูล 
 ๑.  ครูน าภาพเกี่ยวกับการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ต่างๆ มาให้นักเรียนดูแล้วให้
นักเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  -  การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท่ีครูน าภาพมาให้ดูมีอะไรบ้าง 
  -  การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในภาพมีความส าคัญและคุณค่า อย่างไร 

๒.  นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

๓.  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
 -  การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในแต่ละท้องถิ่นมีความส าคัญ และมีคุณค่า 

อย่างไร 
 -  การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมีความส าคัญ และมีคุณค่า ต่อคนไทย   

อยา่งไรบ้าง 
ขั้นที่  ๒  ขั้นคิด วิเคราะห์ และสรุปความรู้ 

 ๔.  ครูน าภาพการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มาใหน้ักเรียนจ าแนก โดยใช้ใบงาน
แผนภาพความคิด แล้วสรุปความคิดรวบยอด 

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

ประเพณีไทย ท่ีสมาชิกกลุ่มสนใจมา ๑ ตัวอย่าง โดยสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และบันทึกข้อมูลท่ีได้ลงใน
ใบงานแบบบันทึก แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด 
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๖.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักการ ดังนี้ 
 ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เป็นส่ิงท่ีดีงามท่ีมี     

การถ่ายทอดและสืบสานต่อกันมาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในแต่ละ
ท้องถิ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ท่ีส าคัญของท้องถิ่น และชาติ   

 
ชั่วโมงที่  ๒ 
ขั้นที่  ๔  ขั้นสื่อสาร และการน าเสนอ 
๗.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ความส าคัญ คุณค่า และ

การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จากใบงานแบบบันทึก ในรูปแบบต่างๆ ท่ีน่าสนใจ 
ขั้นที่  ๕  ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ 
๘.  นักเรียนจัดป้ายนิเทศท่ีถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความส าคัญ คุณค่า และการสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้ทุกคนเห็นความส าคัญ 
นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย เป็นแบบทดสอบปรนัย  แบบเลือกตอบ  ๔  ตัวเลือก  จ านวน  ๑๐  ข้อ 
 
สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 ๑.  ภาพการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 ๒.  ใบความรู้  เรื่อง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 ๓.  ห้องสมุด โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 
 ๔.  อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

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

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

      
 
 
 



๙๐ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  X  ทับหัวข้อท่ีเห็นว่าถูกต้องท่ีสุดเพียงหัวข้อเดียว 
๑.  การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา มีความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติ 
     ตามความเช่ือในเรื่องใด 

ก.  ความเป็นสิริมงคล 
ข.  ความนอบน้อม อ่อนโยน  
ค.  ความมีมารยาทไทย 
ง.  ความรักความสามัคคี 

๒.  พิธีขนทรายเข้าวัด การก่อพระเจดีย์ทราย เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท่ีท าให้เกิด 
     ส่ิงใดแก่ผู้ปฏิบัติท่ีอยู่ร่วมกันในสังคม 

ก.  ความเป็นสิริมงคล 
ข.  ความนอบน้อม อ่อนโยน  
ค.  ความมีมารยาทไทย 
ง.  ความรักความสามัคคี 

๓.  ข้อใด ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเกี่ยวกับการมีสัมมาคารวะ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย  
ก.  ความรักความสามัคคี 
ข.  ความมีมารยาทไทย 
ค.  ความเป็นสิริมงคล 
ง.  ความเสียสละ 

๔.  คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท าให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยเกี่ยวกับ เรื่องใด  
ก.  วิถีชีวิต ของคนสมัยโบราณ 
ข.  ความเป็นมาของชนชาติไทย 
ค.  การเมืองการปกครอง 
ง.  สภาพเศรษฐกิจ 

๕.  การศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น  
     จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ควรใช้วิธีการใด 

ก.  การอนุรักษ์ 
ข.  การฟื้นฟู 
ค.  การค้นคว้าวิจัย 
ง.  การพัฒนา 
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๖.  การปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า และเห็นความส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี   
     ท้องถิ่น วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ควรใช้วิธีการใด 

ก.  การอนุรักษ์ 
ข.  การฟื้นฟู 
ค.  การค้นคว้าวิจัย 
ง.  การพัฒนา 

๗.  การเลือกสรรขนบธรรมเนียนประเพณี ท่ีก าลังสูญหาย หรือท่ีสูญหายไปแล้วมาท าให้มีคุณค่า 
     และมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ควรใช้วิธีการใด 

ก.  การอนุรักษ์ 
ข.  การฟื้นฟู 
ค.  การค้นคว้าวิจัย 
ง.  การพัฒนา 

๘.  การน าขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีผ่านมาเลือกสรรกล่ันกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ ให้คนใน 
     สังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์ วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ควรใช้วิธีการใด 
     ก.  การถ่ายทอด           

ข.  ส่งเสริมกิจกรรม   
      ค  การเผยแพร่แลกเปล่ียน  

ง.  การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น 
๙.  การสร้างเครือข่ายการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมตามประเพณี 
     อย่างต่อเนื่อง วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ควรใช้วิธีการใด 
     ก.  การถ่ายทอด           

ข.  ส่งเสริมกิจกรรม   
      ค  การเผยแพร่แลกเปล่ียน  

ง.  การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น 
๑๐.  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้ด าเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพ 
       ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ควรใช้วิธีการใด 
     ก.  การถ่ายทอด           

ข.  ส่งเสริมกิจกรรม   
      ค  การเผยแพร่แลกเปล่ียน  

ง.  การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น 

 
 



๙๓ 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  X  ทับหัวข้อท่ีเห็นว่าถูกต้องท่ีสุดเพียงหัวข้อเดียว 
๑.  การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา มีความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติ 
     ตามความเช่ือในเรื่องใด 

ก.  ความเป็นสิริมงคล 
ข.  ความนอบน้อม อ่อนโยน  
ค.  ความมีมารยาทไทย 
ง.  ความรักความสามัคคี 

๒.  พิธีขนทรายเข้าวัด การก่อพระเจดีย์ทราย เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท่ีท าให้เกิด 
     ส่ิงใดแก่ผู้ปฏิบัติท่ีอยู่ร่วมกันในสังคม 

ก.  ความเป็นสิริมงคล 
ข.  ความนอบน้อม อ่อนโยน  
ค.  ความมีมารยาทไทย 
ง.  ความรักความสามัคคี 

๓.  ข้อใด ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเกี่ยวกับการมีสัมมาคารวะ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย  
ก.  ความรักความสามัคคี 
ข.  ความมีมารยาทไทย 
ค.  ความเป็นสิริมงคล 
ง.  ความเสียสละ 

๔.  คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท าให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยเกี่ยวกับ เรื่องใด  
ก.  วิถีชีวิต ของคนสมัยโบราณ 
ข.  ความเป็นมาของชนชาติไทย 
ค.  การเมืองการปกครอง 
ง.  สภาพเศรษฐกิจ 

๕.  การศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น  
     จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ควรใช้วิธีการใด 

ก.  การอนุรักษ์ 
ข.  การฟื้นฟู 
ค.  การค้นคว้าวิจัย 
ง.  การพัฒนา 

 



๙๔ 
 

๖.  การปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า และเห็นความส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี   
     ท้องถิ่น วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ควรใช้วิธีการใด 

ก.  การอนุรักษ์ 
ข.  การฟื้นฟู 
ค.  การค้นคว้าวิจัย 
ง.  การพัฒนา 

๗.  การเลือกสรรขนบธรรมเนียนประเพณี ท่ีก าลังสูญหาย หรือท่ีสูญหายไปแล้วมาท าให้มีคุณค่า 
     และมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ควรใช้วิธีการใด 

ก.  การอนุรักษ์ 
ข.  การฟื้นฟู 
ค.  การค้นคว้าวิจัย 
ง.  การพัฒนา 

๘.  การน าขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีผ่านมาเลือกสรรกล่ันกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ ให้คนใน 
     สังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์ วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ควรใช้วิธีการใด 
     ก.  การถ่ายทอด           

ข.  ส่งเสริมกิจกรรม   
      ค  การเผยแพร่แลกเปล่ียน  

ง.  การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น 
๙.  การสร้างเครือข่ายการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมตามประเพณี 
     อย่างต่อเนื่อง วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ควรใช้วิธีการใด 
     ก.  การถ่ายทอด           

ข.  ส่งเสริมกิจกรรม   
      ค  การเผยแพร่แลกเปล่ียน  

ง.  การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น 
๑๐.  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้ด าเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพ 
       ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ควรใช้วิธีการใด 
     ก.  การถ่ายทอด           

ข.  ส่งเสริมกิจกรรม   
      ค  การเผยแพร่แลกเปล่ียน  

ง.  การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น 

 
 



๙๕ 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
เร่ือง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

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

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

ภาพประกอบข้ันรวบรวมข้อมูล 
เรื่อง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 

 
ภาพท่ี ๒๑  ประเพณีอุ้มพระด าน้ า 

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

 

 
ภาพท่ี ๒๒  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รดน้ าด าหัว ขอพรผู้ใหญ่  

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

 
 

 



๙๗ 
 

ใบความรู้ 
จุดเน้นที่  ๑  ความเป็นไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
เร่ือง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง  รหัส  ส  ๒๓๒๓๖   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

............................................................................................................................. .................................. 
ความส าคัญ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

๑.  ความเป็นสิริมงคล ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและ
พราหมณ์ พิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมานั้น เป็นความเช่ือในเรื่องของความเป็นมงคลแก่ชีวิต 

๒.  ความรักความสามัคคี ความเสียสละ ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเครื่องฝึกจิตใจให้รู้จักเป็น   
ผู้เสียสละ จะเห็นได้จากงานบุญต่าง ๆ มักเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรง รว่มใจกัน เช่น พิธีขนทรายเข้าวัด 
การก่อพระเจดีย์ทราย ท าให้เกิดความรัก สามัคคี 

๓.  การมีสัมมาคารวะ ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างหนึ่ง แสดงถึงความนอบน้อม 
อ่อนโยน ความมีมารยาทไทย 

๔.  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ช่วยท าให้คนไทยอยู่ในกรอบท่ีดีงาม ถือว่าเป็นเครื่องก าหนด
พฤติกรรมได้อย่างหนึ่ง 

๕.  ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น ถึงแม้ว่าจะแตกต่างกัน แต่ทุกคนก็มีความรู้สึกว่า  
ทุกคนเป็นคนไทย มีความเป็นชาติเดียวกัน และสามารถบ่งบอกถึงความเป็นมาของชาติได้ ท่ีแสดงออกถึง
ความเจริญก้าวหน้า 
คุณค่า ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 ๑.  ท าให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยเกี่ยวกับวิถีชีวิต การด ารงชีพของคนสมัยโบราณท่ีแฝง 
กุศโลบายและความพอเพียงสามารถอยู่ได้ด้วยการท่ีรู้จักพอและรู้จักท่ีจะให้ 

๒.  การศึกษาประเพณีไทยจะท าให้ประเทศไทยยังสามารถรักษาวัฒนธรรมต่อไปในภายหน้า 
๓.  สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ เพราะหลักค าสอนและแนวคิดของบรรพบุรุษมี

ความเฉียบแหลมและสามารถใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย 
๔.  เพื่อให้เราเป็นคนไทยท่ีท าหน้าท่ีความเป็นไทยได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องอะไรท่ีเป็นประโยชน์

ของประเทศชาติก็ควรร่วมด้วยช่วยกัน 
๕.  เพื่อท าให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับประเพณีไทยในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้ง 
๖.  สามารถน าเอาความรู้ความเข้าใจและข้อมูล และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีไปเผยแพร่ต่อได้ 
๗.  เพื่อท าใหต้นเอง สามารถน าเอาหลักค าสอนของคนสมัยก่อนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๘.  การท่ีเราทุกคนช่วยกันรักษาประเพณีไทยเหมือนกับช่วยกันรักษาความเป็นไทย 

(ท่ีมา : https://sites.google.com/site/bluechsbu/neuxha-bth-reiyn/neuxha-thi-7) 

https://sites.google.com/site/bluechsbu/neuxha-bth-reiyn/neuxha-thi-7


๙๘ 
 

การสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 มีวิธีการ ดังนี ้
 ๑.  การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลขนบธรรมเนียนมประเพณีไทยในด้านต่างๆ 
ของท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น มุง่ศึกษา
ให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

๒.  การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถงึคุณค่าแก่นสาระและ
ความส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ สร้าง
จิตส านึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ท่ีจะต้องรว่มกันอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น รวมท้ังสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความ
เป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 

๓.  การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรขนบธรรมเนียนประเพณี ท่ีก าลังสูญหาย หรือท่ีสูญหายไปแล้วมา
ท าให้มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยม 

๔.  การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงขนบธรรมเนียมประเพณี ให้เหมาะสมกับยุคสมัย
และเกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นพื้นฐานการรวมกลุ่มใน
การพัฒนาประเทศชาติ 

๕. การถ่ายทอด โดยการน าขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีผ่านมาเลือกสรรกล่ันกรองด้วยเหตุและผล
อย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า 
คุณประโยชน์และปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัด
กิจกรรมตามประเพณีต่างๆ  

๖.  ส่งเสริมกิจกรรม  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชนต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมตามประเพณีอย่างต่อเนื่อง 

๗. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปล่ียน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ด้วยส่ือ
และวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก 

๘.  การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถ่ิน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน 
ผู้ด าเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี มีการ
ยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ 
(ท่ีมา : http://siamtradition.blogspot.com/2012/12/blog-post_3.html) 
 
 
 
 



๙๙ 
 

ภาพประกอบข้ันคิด วิเคราะห์ และสรุปความรู้  และบันทึกการจ าแนก  
ลงในใบงานแผนภาพความคิด  เร่ือง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 

 
ภาพท่ี ๒๓  ภาพ  ก  รายงานการค้นคว้าวิจัย 

(ท่ีมา : http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/) 

 

 
ภาพท่ี ๒๔  ภาพ  ข  การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น  

(การยกย่องประกาศเกียรติคุณครูภูมิปัญญา) 
(ท่ีมา : ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม. ๒๕๕๙)  

 

 
ภาพท่ี ๒๕  ภาพ  ค  การอนุรักษ์ประเพณีไทย (วันสงกรานต์) 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 



๑๐๐ 
 

 
ภาพท่ี ๒๖  ภาพ  ง  การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 
 

 
ภาพท่ี ๒๗  ภาพ  จ  การการเผยแพร่แลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 
 

 
ภาพท่ี ๒๘  ภาพ  ฉ  การพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ให้เหมาะสมกับยุคสมัย 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

https://www.google.com/


๑๐๑ 
 

 
ภาพท่ี ๒๙  ภาพ  ช  การส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนต่างๆ 

(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

 

 
ภาพท่ี ๓๐  ภาพ  ซ  การถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี โดยผ่านสถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ 
(ท่ีมา :  https://www.google.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

ใบงานแผนภาพความคิด 
จุดเน้นที่  ๑  ความเป็นไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
เร่ือง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง  รหัส  ส  ๒๓๒๓๖   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

......................................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง  นักเรียนน าตัวอักษรตามภาพท่ีครูก าหนดเขียนลงในช่องว่าง ท่ีเห็นว่าตรงกับกรอบการจ าแนก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

จ าแนกวิธีการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

๑.  การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
การค้นคว้าวิจัย 
.............................. 
 

๒.  การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
การอนุรักษ์ 
.............................. 
 

๓.  การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
การฟื้นฟ ู
.............................. 
 

๔.  การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
การพัฒนา 
.............................. 
 

๘.  การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
การเสริมสร้าง
ปราชญ์ท้องถ่ิน
.............................. 
 

๗.  การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
การเผยแพร่
แลกเปลี่ยน
.............................. 
 

๖.  การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
การส่งเสริม
กิจกรรม 
.............................. 
 

๕.  การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
การถ่ายทอด 
.............................. 
 



๑๐๓ 
 

เฉลยใบงานแผนภาพความคิด 
จุดเน้นที่  ๑  ความเป็นไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
เร่ือง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง  รหัส  ส  ๒๓๒๓๖   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

......................................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง  นักเรียนน าตัวอักษรตามภาพท่ีครูก าหนดเขียนลงในช่องว่าง ท่ีเห็นว่าตรงกับกรอบการจ าแนก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

จ าแนกวิธีการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

๑.  การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
การค้นคว้าวิจัย 

ภาพ  ก 
 

๒.  การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
การอนุรักษ์ 

ภาพ  ค 
 

๓.  การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
การฟื้นฟ ู

ภาพ  ง 
 

๔.  การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
การพัฒนา 

ภาพ  ฉ 
 

๘.  การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
การเสริมสร้าง
ปราชญ์ท้องถ่ิน 

ภาพ  ข 
 

๗.  การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
การเผยแพร่
แลกเปลี่ยน 

ภาพ  จ 
 

๖.  การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
การส่งเสริม
กิจกรรม 

ภาพ  ช 
 

๕.  การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  
การถ่ายทอด 

ภาพ  ซ 
 



๑๐๔ 
 

ใบงานแบบบันทึก 
จุดเน้นท่ี  ๑  ความเป็นไทย 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๓  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
เรื่อง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าท่ีพลเมือง  รหัส  ส  ๒๓๒๓๖   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 

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

 
แบบบันทึกความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

๑.  การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท่ีสนใจ  
คือ 
 
๒.  มีความส าคัญอย่างไร 
 
 
 
๓.  มีคุณค่า อย่างไร 
 
 
 
๔.  มวีิธีการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย นี้ อย่างไร 
 
 
 
 

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

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



๑๐๕ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
เรื่อง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  

 

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



๑๐๖ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการท างานกลุ่ม 
เรื่อง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 

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



๑๐๗ 
 

แบบประเมินใบงานแผนภูมิความคิด   
เรื่อง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

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



๑๐๘ 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

แบบประเมินใบงานแบบบันทึก 
เรื่อง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

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



๑๑๐ 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

บันทึกคะแนนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๒ 
เรื่อง  ความส าคัญ คุณค่า และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
คะแนน

ก่อนเรียน 
๑๐ 

คะแนน
หลังเรียน 

๑๐ 

คะแนน 
ความ 

ก้าวหน้า 
หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

คะแนนรวม     
คะแนนเฉลี่ย     
เฉลี่ยร้อยละ     

 


