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 หนวยการเรียนรูท่ี  2  เร่ือง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ  ศิลปะ  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาไทย 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย    
 มฐ. ส 1.1 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส 1.1   ม.3 / 6 
3.  สาระการเรียนรู 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 -  พระรัตนตรัย  ( สังฆคุณ 9 ) 
 -  อริยสัจ 4   
 -  พุทธศาสนสุภาษิต  
              -  พระไตรปฎก  และคําศัพททางพระพุทธศาสนา 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

      1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  สังฆคุณ  9 
      2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อริยสัจ  4 ( มรรค )  
      3)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  หลักธรรม 
      4)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต  
      5)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พระไตรปฎก และคําศัพททางพระพุทธศาสนา 
      6)  ผลงานกลุมจากการเลนเกมเรื่อง  พระไตรปฎก 

 4.2  ผลการปฏิบตัิงาน  ไดแก 
      1)  วางแผนนําหลักธรรมไปปฏิบัติกับรุนนองในโรงเรียน 
      2)  เขียนพุทธศาสนสุภาษิตติดตนไมภายในโรงเรียน 
4.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
       แบบทดสอบหลังเรียน 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 
แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   
สังฆคุณ 9 
        
2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง อริยสัจ  4 
( มรรค )  
       3)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    
หลักธรรม 
       4)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  
พุทธศาสนสุภาษิต  
       5)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   
พระไตรปฎก  และคําศัพททางพระพุทธ-
ศาสนา 
       6)  ผลงานกลุมจากการเลนเกมเรื่อง 
พระไตรปฎก 

 
 
 
 

 
 

-   นิมนตพระวิทยากร 
อธิบาย  เสนอแนะ 
 
 
 

-  เสนอแนะ  ยกตัวอยาง  
ติดตามผล 
-  อธิบาย  แนะแนวทาง 
 
 
 

-  อธิบายวิธีการ   

 
-  ศึกษา  คนควาจาก
แหลงเรียนรู   ปฏิบัติ
สรุปเปนรายงานนําเสนอ
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-  ศึกษาวิธีการ  วางแผน 
ปฏิบัติ  สรุปผล 
 
 

- ปฏิบัติ  สรุปผล 

5.2  การปฏิบัติงาน 
       1)  วางแผนนําหลักธรรมไปปฏิบัติกับ
รุนนองในโรงเรียน 
       2)  เขียนพุทธศาสนสุภาษิตติดตนไม
ภายในโรงเรียน 
 

 
-  อธิบาย  แนะนําวิธีการ
ทํางานกลุม   
 
  
  

 
-  นักเรียนรวมมือกัน
ปฏิบัติตามกติกาของ
กลุม 
    

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 

- อธิบาย  สรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบใน  
แตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะใน 
แตละหนวยยอย 
-  ทําแบบทดสอบ     
หลังเรียนจบหนวย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 1  เร่ือง  พระรัตนตรัย 
 เวลา  2  ชั่วโมง 

1. เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

         มีความรูความเขาใจความหมาย  ความสําคัญของพระรัตนตรัย  และสังฆคุณ  9 
  1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
         1)  อธิบายความหมาย  ความสําคัญของพระรัตนตรัยได 
         2)  อธิบายความสําคัญของสังฆคุณ 9 ได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        1)  พระรัตนตรัย 
        2)  พุทธคุณ  9 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
  -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
  -  กระบวนการกลุม  กระบวนสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
              -  ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง  ทักษะการคิดสรุปขอมูล  ทักษะการคิด
วิเคราะห  ทักษะการคิดสังเกต  และทักษะการคิดสรุปความ   
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       1)  ผลงานจากการศึกษาเรื่อง  พระรัตนตรัย  โดยเขียนมายแม็ปปง 
       2)  ผลงานจากการศึกษาเรื่อง  สังฆคุณ 9           

 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก   
       1)  การทํางานจากการศึกษาเรื่อง  พระรัตนตรัย            

                     2) การทํางานจากการศึกษาเรื่อง  สังฆคุณ 9         
3)  การตอบคําถามเรื่อง  พระรัตนตรัย  และสังฆคุณ 9 

3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
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3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พระรัตนตรัย และสังฆคุณ 9 

จากการตอบคําถาม  
       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานแบบฝกทักษะเรื่อง  พระรัตนตรัย  

และสังฆคุณ 9 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

1)  ผลงานจากการศึกษาเรื่อง  พระรัตนตรัย  โดยเขียนมายแม็ปปง 
2)  ผลงานจากการศึกษาเรื่อง  สังฆคุณ 9 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤตกิรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง  พระรัตนตรัย            
2)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง  สังฆคุณ 9 
3)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  พระรัตนตรัย และสังฆคุณ 9 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พระ- 

รัตนตรัย และสังฆคุณ 9  จากการตอบคาํถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานแบบฝกทักษะเรื่อง  พระรัตนตรัย  

และสังฆคุณ 9 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางาน ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิดและ
ขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 

2)  แบบทดสอบกอนเรียน 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
        3)  ครูตั้งคาํถาม ใหนักเรียนรวมกันเสนอความคิด 
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  -  นักเรียนสวดมนตไปเพื่ออะไร 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนดูบัตรคํา  “ พระรัตนตรัย ” ครูสุม
นักเรียนใหความหมาย โดยเขียนบนกระดานดํา 

ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดสรุปความ 

2.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเรื่อง  พระ-
รัตนตรัย  โดยครูตั้งคําถาม 
     2.1  ความหมาย  องคประกอบ 
     2.2  รายละเอียดแตละองคประกอบโดยจาก
คําตอบของนักเรียน 

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

3.  ครูเขียน mind  mapping บนกระดานดํา
ใหนักเรียนออกมาเติมขอมูลใหครบโดยการสุม
เรียกตามเลขที่ 

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

4.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  พระ-
รัตนตรัย  โดยใชขอมูลบนกระดานดํา 

 

5.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  พระรัตนตรัย 
แลวรวมกันเฉลย 

 

6.  นักเรียนศึกษาบทสวดมนต “ สังฆคุณ ”  
พรอมคําแปล  

ทักษะการคิดวิเคราะห 

8.  ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลการทํางาน
หนาชั้นเรียน  นักเรียนรวมกันแสดงความคิด
เห็นเพิ่มเติมใหสมบูรณและถูกตอง 

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

9.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  สังฆคุณ 9  
รวมกันเฉลย 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 

        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  พระรัตนตรัย  และสังฆคุณ 9  โดยการสนทนา     
ซักถาม  และใชเอกสารแบบฝกทักษะเปนเอกสารประกอบการอธิบาย 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                     1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
        2)  บทสวดมนต “ สังฆคุณ ”            
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        3)  บัตรคํา พระรัตนตรัย                   
        4)  แบบฝกทักษะเรื่อง  พระรัตนตรัย 
        5)  แบบฝกทักษะเรื่อง  สังฆคุณ  9 
  6.2   แหลงเรียนรู 
        1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนรวมกลุมกลุมละ 5 คน เพื่อจัดทีมแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะเพื่อ
ระลึกถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  แบงกลุม กลุมละ  5  คนโดยคละชายหญิงหรือหญิงลวน 
             -  ศึกษาบทสวดทํานองสรภัญญะจากซีดีการสวดของวัดอนงคคาราม  
             -  ฝกซอมตามซีดีการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะของวัดอนงคคาราม 
             -  ประชาสัมพันธเชิญชวนใหมีคนเขารวมการแขงขัน 
             -  วางแผนกําหนด วัน เวลา คณะกรรมการ 
             -  แขงขันตามกําหนดการที่วางไว 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -   การสวดมนตพรอมกัน  5  คนมีประโยชนที่แฝงอยูคืออะไร 
             -  การสวดมนตใหอะไรแกคนสวดบาง 
             -  นักเรียนคิดวาการสวดมนตเปนเรื่องไรสาระหรือไม  อยางไร 
         3.  ขั้นสรุป 
             -  บันทึกผลการแขงขันและการสนทนาซักถามผูเขารวมการแขงขัน 
             -  นําผลการบันทึกเปนแนวทางในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
       4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  ทีมที่ดีที่สุดเปนทีมของโรงเรียนเพื่อเขารวมการแขงขันตอไป 

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยกําหนด
ภาระงาน  ศึกษาคําศัพทพรอมคําแปลทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับบทสวดมนต 

 
 



 55

ภาระงาน  “ ศึกษาคําศัพททางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวของกับบทสวดมนต ” 
การบูรณาการ  มฐ. ท 4.2   ม.3 / 4 
ผลการเรียนรู  ศึกษาคําศัพททางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับบทสวดมนตได 
ผลงานที่ตองการ  คําศัพททางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับบทสวดมนต 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาคําศัพทจากบทสวดมนตที่สนใจ  1  บท 
 2.  แปลคําศัพทที่เลือกลงในกระดาษรายงาน  
 3.  นําเสนอผลงานหนาเสาธงในทุกวันพระ 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองของคําศพัทกับความหมายของคํา                    
 2.  ความชัดเจนในการนําเสนอ 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ 
เร่ือง  พระรัตนตรัย 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนอธิบายมาใหเขาใจ 
 
1.  พระรัตนตรัย  หมายถึง 
....................................................................................................................................................... 
2.  องคประกอบของพระรัตนตรัยมีอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง  พระรัตนตรัย 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนอธิบายมาใหเขาใจ 
 
1.  พระรัตนตรัย  หมายถึง 
    แกวประเสริฐ 3  ดวง  ไดแก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  ท่ีเรียกวา  รัตนะ หรือแกว 
เพราะตองการชี้ใหเห็นวาสิ่งท้ังสามมีคุณคาอันประเสริฐ 
2.  องคประกอบของพระรัตนตรัยมีอะไรบาง 
   1.  พระพุทธ   หมายถึง  พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงคนพบสัจธรรม  แลวทรงนํามาเปด
เผยใหแกชาวโลกในฐานะที่ทรงเปนศาสดาหรือบรมครูของชาวโลก 
 2.  พระธรรม  หมายถึง  สัจธรรมที่พระพุทธเจาทรงคนพบ ( ตรัสรู ) แลวจึงไดนํามา    
เผยแผใหแกชาวโลก  หรืออาจเรียกพระธรรมอีกอยางหนึ่งวา “คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ” 
 3.  พระสงฆ  หมายถึง  สาวกผูปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา แลวนําพระธรรม
หรือคําสั่งสอนนั้นไปเผยแผแกชาวโลก เพื่อใหมวลมนุษยไดเขาถึงความจริง ความดี ความงาม และ
ความสุขยิ่ง ๆ ขึ้น 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 2  เร่ือง  อริยสัจ  4 
เวลา  1  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

         มีความรูความเขาใจหลักอริยสัจ 4 สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดตาม
ความเหมาะสม 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายหลักอริยสัจ 4 และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        อริยสัจ 4 
         -  ทุกข 
         -  สมุทยั 
                      -  นิโรธ 
                      -  มรรค 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
  -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
  -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
              -  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล  ทักษะการคิดสังเกต  
ทักษะการคิดเชื่อมโยง  ทักษะการคิดวิเคราะห  และทักษะการคิดสรุปขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 

       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อริยสัจ 4 
       2)  ผลงานจากการศึกษาบทเพลงเรื่อง  อริยสัจ 4 

 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อริยสัจ 4  
       2)  การศึกษาบทเพลงเรื่อง  อริยสัจ 4 
       3)  การตอบคําถามเรื่อง  อริยสัจ 4 
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3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  อริยสัจ 4  จากการตอบคําถาม  
       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  อริยสัจ 4 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อริยสัจ 4 
2)  ผลงานจากการศึกษาบทเพลงเรื่อง  อริยสัจ 4 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อริยสัจ 4  
2)  สังเกตพฤติกรรมการศึกษาบทเพลงเรื่อง  อริยสัจ 4 
3)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  อริยสัจ 4 
ดานลักษณะพึงประสงค 
 -  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ   การตรงตอ 

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  อริยสัจ 4   

จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  อริยสัจ 4 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี 

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว 

คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  นักเรียนดูวีซีดีเพลง  คร่ึงหนึ่งของชีวิต  ครูตั้งคําถาม 
              -  ในเนื้อหาของเพลงตัวละครตัดสินใจอยางไร   ถูกหรือผิดเพราะเหตุใด 

5.2  ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง  หลักธรรมที่
พระพุทธเจาตรัสรูคืออะไร 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

2.  นักเรียนศึกษาวีซีดี เร่ือง  อริยสัจ 4  และ
บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 
ทักษะการคิดสังเกต 

3.  นักเรียนแบงกลุม  4 กลุมเลือกศึกษาหลัก
อริยสัจ 4 กลุมละ 1 หัวขอ  โดยยกตัวอยาง
ประกอบการอธิบาย 

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 
ทักษะการคิดวิเคราะห 

4.  ตัวแทนกลุมนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน โดย
การใชปายนิเทศเปนสื่อประกอบการอธิบาย 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

5.  นักเรียนรับหนังสือเพลงคนละ 1 เลม ปฏิบัติ
ดังนี้ 
      5.1  เลือกเพลงที่ตนสนใจ 1 เพลง 
      5.2  ศึกษาเนื้อเพลงตามหลักอริยสัจ 4 
      5.3  นําเสนอโดยการอานหนาชั้นและนํา  
ผลงานที่สมบูรณจัดปายนิเทศ 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
ทักษะการคิดวิเคราะห 

6.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  อริยสัจ 4 
และรวมกันเฉลย 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 

        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปหลักธรรม อริยสัจ 4 โดยใชเหตุการณจากหนังสือพิมพ
เปนเอกสารประกอบการอธิบาย 
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6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                     1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
        2)  วีซีดีเพลงครึ่งหนึ่งของชีวิต      
        3)  วีซีดีเร่ือง  อริยสัจ 4 
        4)  หนังสือพิมพ 
        5)  ตารางบันทึกการศึกษาเรื่อง  อริยสัจ 4 
        6)  หนังสือเพลง 
        7)  แบบฝกทักษะเรื่อง  อริยสัจ 4 
   6.2  แหลงเรียนรู 
        1) หองสมุดโรงเรียน 
        2) หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        เชิญวิทยากร / นิมนตพระสงฆในทองถ่ินมาใหความรูเร่ือง  อริยสัจ 4 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  เชิญวิทยากร / นิมนตพระสงฆมาใหความรูเร่ืองอริยสัจ 4 ในชั่วโมงซอมเสริม 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  อริยสัจ 4  มีความสาํคัญอยางไร 
             -  สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงหรือไม  อยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  ฟงวิทยากร / พระสงฆบรรยาย 
             -  สนทนาซักถาม และรวมแสดงความคิดเห็น 
             -  จดบันทึกเปนรูปเลมรายงาน 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  นําผลงานที่สมบูรณและนาสนใจจัดมุมความรูในชั้นเรียน 
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7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  สาระ หนาที่พลเมือง โดยกําหนดภาระงาน  การดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

ภาระงาน  “ศึกษาวิธีการดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข ” 
การบูรณาการ  มฐ.  ส 2.1   ม.3 / 2 
ผลการเรียนรู  อธิบายหลักธรรมที่ทําใหมีชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
ผลงานที่ตองการ  หลักธรรมที่อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาหลักธรรมที่ทําใหอยูรวมกับผูอ่ืน 
 2.  อธิบายหลักธรรมกับการดําเนินชีวิตใหมีความสุข 
 3.  นําเสนอหนาเสาธงในชวงเวลาที่เหมาะสม 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองและสอดคลองของหลักธรรม 
 2.  ความชัดเจนในการนําเสนอ 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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ตารางบันทึกการศึกษา วีซีดี เร่ือง  อริยสัจ 4 
 

หลักธรรม ความหมาย 
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แบบฝกทักษะ 
เร่ือง  อริยสัจ  4 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนหลักอริยสัจ 4  พรอมยกตัวอยางประกอบ 
 
 
ท่ี หลักธรรม ความหมาย ตัวอยาง 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง  อริยสัจ  4 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนหลักอริยสัจ 4  พรอมยกตัวอยางประกอบ 
 
 
ที่ หลักธรรม ความหมาย ตัวอยาง 
1 ทุกข 

ควรกําหนดรูไดชัดวา
คืออะไร 

 

ความไมสบายกาย ไมสบายใจ โรคอวน 

2 
 

สมุทัย 
ควรละ 

สาเหตุแหงปญหา ไมอยากอวน 
ไมสวย 

รับประทานอาหาร   
ไมถูกสุขลักษณะ 

3 
 

นิโรธ 
สิ่งท่ีตองทํา / จุดหมาย 

การดับทุกข หุนดี 
รางกายแข็งแรง 

สวยขึ้น 
4 
 

มรรค 
วิธีการ 

หนทางแหงการดับทุกข ลดปริมาณอาหาร 
ออกกําลังกาย 

เล่ียงของขบเคี้ยว , 
ขนมหวาน 

รับประทานเปนเวลา 
ชั่งน้ําหนักสม่ําเสมอ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 3  เร่ือง  ขันธ  5 
เวลา  1  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรุ 
 1.1  ผลการเรียนรู 

         มีความรูความเขาใจเรื่องขันธ 5  สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายหลักธรรม ขันธ 5 และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดตามความ
เหมาะสม 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        ขันธ  5 
        -  รูป 
        -  เวทนา 
        -  สัญญา 
        -  สังขาร 
        -  วิญญาณ 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
              -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
              -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
             -  ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะ
การคิดนําเสนอขอมูล  ทักษะการคิดเชื่อมโยง  และทักษะการคิดสรุปความ 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

      1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ขันธ 5 
      2)  ผลงานกลุมจากการตอบคําถามเรื่อง  ขันธ 5 
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3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ขันธ 5  
       2)  การตอบคําถามเรื่อง  ขันธ 5 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 
      1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ขันธ 5  จากการตอบคําถาม  
      2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ขันธ 5 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ขันธ 5 
2)  ผลงานกลุมจากการตอบคําถามเรื่อง  ขันธ 5 
ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ขันธ 5  
2)  สังเกตพฤติกรรมการตอบคําถามเรื่อง  ขันธ 5 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอ  

เวลา  การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรยีนเกี่ยวกับเรื่อง  ขันธ 5 จาก 

การตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ขันธ 5 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ การตรงตอเวลา  ความมี 

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม  ในดานการวางแผน  การเสนอแนว 

คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลาและความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  นักเรียนดูวีซีดี เร่ือง โกยเถอะโยม  ครูตั้งคําถาม 
              -  ใครเคยพบบาง  และเชื่อหรือไม  เพราะเหตุใด 

5.2  ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1.  นักเรียนออกมายืนหนาชั้น  ครูตั้งคําถาม 
     1.1  มองเห็นเพื่อนหรือไม 
     1.2  จับตองไดหรือไม 
     1.3  มีรูปทรงหรือไม 
     1.4  มีความรูสึกหรือไม ( ลองจี้เอว ) 
ส่ิงตาง ๆ ที่นักเรียนเห็นนี้เรียกวาอะไร ( คน ) 
ถาเรียกตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกวาอะไร 
( รูป ) ตามหลักวิทยาศาสตรเรียกวาอะไร   
( สสารและพลังงาน ) 

ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดวิเคราะห 

2.  นักเรียนแบงกลุม 5 กลุม ศึกษาขอมูลเร่ือง
ขันธ 5 จากหนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3  กลุมละ 1 หัวขอดังนี้ 
      2.1  กลุมที่  1  ศึกษาเรื่อง  รูป 
      2.2  กลุมที่  2  ศึกษาเรื่อง  เวทนา 
      2.3  กลุมที่  3  ศึกษาเรื่อง  สัญญา 
      2.4  กลุมที่  4  ศึกษาเรื่อง  สังขาร 
      2.5  กลุมที่  5  ศึกษาเรื่อง  วิญญาณ 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

3.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้น 
เรียน 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

4.  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่องตอไปนี้ 
     4.1  ความรูสึก เจ็บ  ดีใจ เสียใจ  สนุกตรงกับ
หลักขันธ 5 ขอใด ( เวทนา ) 
     4.2  นักเรียนดูตุกตาคือส่ิงที่ตาเราเห็น  จับ
ตองได มีรูปราง ตรงกับหลักขันธ 5 ขอใด(รูป)  
 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

     4.3  ละครเรื่อง แรงฤทธิ์พิศวาส  เนื้อหาสาระ
ของเรื่องกลาวถึงอะไร  และตรงกับหลักขันธ 5 
ขอใด ( สัญญา ) 
     4.4  นักเรียนดูภาพสมองของมนุษย ทําหนาที่
อะไร ตรงกับหลักขันธ 5 ขอใด ( สังขาร ) 
     4.5  เพื่อน ๆ ชวนเราพูดคุย  คุณครูสอนเรา
รับรูขอมูล  แลวจดบันทึกไดถูกตองตรงกับ  
หลักขันธ 5 ขอใด ( วิญญาณ ) 

 

5.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ขันธ 5   
โดยใชแผนภูมิ 

ทักษะการคิดสรุปความ 

6.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  ขันธ 5      
แลวรวมกันเฉลย 

 

5.3  ขั้นสรุป 
        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ขันธ 5  โดยการสนทนาซักถาม 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                     1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   
                     2)  ตุกตา            
                     3)  รูปภาพมันสมองของมนุษย 
                     4)  แผนภูมิเร่ือง  ขันธ 5 
                     5)  แบบฝกทักษะเรื่อง ขันธ 5 
   6.2  แหลงเรียนรู 
        1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมดุกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นิมนตพระสงฆ / ผูมีความรูในทองถ่ินมาใหความรูเร่ือง  ขันธ 5  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  เชิญวิทยากรใหความรูเร่ือง ขันธ 5 
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        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  ขันธ 5 มีความสําคัญอยางไร 
             -  สัตวมีขันธ 5 เหมือนคนหรือไม  อยางไร 
             -  พืชมีขันธ 5 เหมือนคนหรือไม  อยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  ฟงจากวิทยากร  สนทนาซักถาม 
             -  บันทึกเปนรูปเลมรายงานเพื่อนําไปจัดมุมความรูหลังชั้นเรียน  
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  เปรียบเทียบกับตัวตนของตนเองเพื่อดแูลใหมีสุขภาพที่ดีทั้งกาย และใจ  

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  โดย
กําหนดภาระงาน  อธิบายสรีระของสิ่งมีชีวิต ( มนุษย ) 

ภาระงาน  “อธิบายสรีระของมนุษย ” 
การบูรณาการ  มฐ.  ว 1.1  ม.3 / 1 
ผลการเรียนรู  ศึกษาและอธิบายสรีระของมนุษย ได 
ผลงานที่ตองการ  คําอธิบายสวนตาง ๆ ของมนุษย 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยโดยใชรูปภาพ 
 2.  อธิบายแตละสวนเรียกวาอะไรตามหลักชีววิทยา 
 3.  ระบายสีใหสวยงาม 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองคําอธิบายกับสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย 
 2.  ความสวยงาม 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แผนภูมิ 

เร่ือง  ขันธ 5 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขันธ  5 

เวทนา – ความรูสึก              

สัญญา – ความจําได               

สังขาร - ความรูสึกนึกคิด 

รูป – สวนตาง ๆ ของรางกายทั้งหมด 

วิญญาณ – การรับรู               
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แบบฝกทักษะ 
เร่ือง  ขันธ 5 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนขันธ 5 ลงในตาราง  พรอมยกตัวอยางประกอบ 

หลักธรรม ความหมาย ตัวอยาง 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

  
 
 
 

 

 

เจ็บจังเลย... 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง  ขันธ  5 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนขันธ 5 ลงในตาราง  พรอมยกตัวอยางประกอบ 

หลักธรรม ความหมาย ตัวอยาง 
รูป 
 
 

สวนของรางกายทั้งหมด ซ่ึงมองเห็น
และสัมผัสได มีน้ําหนักและปริมาตร

รวมท้ังพลังงาน 

คน 

เวทนา 
 

ความรูสึกเปนสุข เปนทุกขหรือความรู
สึกเปนกลาง 

ดีใจ  เสียใจ ยินดี  เฉย ๆ 

สัญญา 
 

ความจําไดหมายรู  จําเสียงได  จําหนาแมได       
รับรูรสชาติอาหาร 

สังขาร 
 

ความคิดในลักษณะตาง ๆ  คิดตั้งใจเรียน คิดหนีเท่ียว    
คิดชอบผูหญิง 

วิญญาณ การรับรูท่ีเกิดจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 
และทางใจ 

 

ลางสังหรณ  รอน หนาว  
หวาน เค็ม  หอม เหม็น 

 
 
รอนหนอยนะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 4  เร่ือง  ไตรลักษณ    
เวลา  1  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจกฎแหงไตรลักษณ  สามารถยอมรับสิ่งที่เปนไปไดอยางสงบและมีสติ 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายกฎแหงไตรลักษณและสามารถนําไปประยุกตใชได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        ไตรลักษณ 
                    -  อนิจจัง 
                    -  ทุกขัง 
                    -  อนัตตา 

2.2   ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
 -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
 -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 

              -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดสรุปความ  ทักษะการคิดวิเคราะห  
และทักษะการคิดเชื่อมโยง 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน   ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ไตรลักษณ 
3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ไตรลักษณ 
       2)  การตอบคําถามเรื่อง  ไตรลกัษณ 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
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3.4  ความรูความเขาใจ 
      1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   ไตรลักษณ จากการตอบ       

คําถาม  
      2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ไตรลักษณ 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

   วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ไตรลักษณ 
ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ไตรลักษณ 
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  ไตรลักษณ 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ไตรลักษณ  

จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ไตรลักษณ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี 

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว 

คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  นักเรียนดูใบไม   5  ใบ 
              -  ใบที่  1  ใบออนที่เพิ่งงอก 
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              -  ใบที่  2  ใบออนที่โตขึ้นมา 
              -  ใบที่  3  ใบที่โตเต็มที่ 
              -  ใบที่  4  ใบที่เร่ิมเหี่ยว 
              -  ใบที่  5   ใบที่เนา 
        3)  ครูสนทนาเรื่องใบไมทั้ง 5 ใบ ถึงสาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะอะไร 

5.2 ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนดูวีซีดี เร่ือง  การเกิด  การตาย      
2.  นักเรียนรวมกันวิเคราะห ในหัวขอ 
      2.1  อะไรเปนอนิจจัง คือ ความไมเที่ยง 
      2.2  อะไรเปนทุกขัง คือ เปนทุกข 
      2.3  อะไรเปนอนัตตา คือ ไมมีตัวตน 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

3.  นักเรียนรับตาราง ไตรลักษณ  โดยนําขอมูล
ที่ศึกษาจาก วีซีดี เขียนลงในตารางตามหัวขอ
ของไตรลักษณ 

ทักษะการคิดสรุปความ 

4.  นักเรียนแบงกลุม  5  กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
     4.1  ทุกกลุมหาภาพที่แสดงถึงกฎแหง      
ไตรลักษณกลุมละ  1  ภาพ 
     4.2  อธิบายภาพวาเกี่ยวกับไตรลักษณอยางไร 
     4.3  ทําอยางไรเราจึงจะทําสิ่งนั้นใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกอนที่จะสลายไป 
     4.4  นักเรียนจะนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิตอยางไร 

ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

5.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้น
เรียน  ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

 

6.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  ไตรลักษณ  
5.3  ขั้นสรุป 

        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ไตรลักษณ  โดยการสนทนาซักถาม 
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6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
                    2)  กระดาษเทาขาว            
                    3)  แบบฝกทักษะเรื่อง  ไตรลักษณ 
  6.2  แหลงเรียนรู 
        1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นิมนตพระสงฆ / ผูมีความรูในทองถ่ินมาใหความรูเร่ือง  ไตรลักษณ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 

             -   เชิญวิทยากรใหความรูเร่ือง  ไตรลักษณ 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  คนเราตองประสบในเรื่องไตรลักษณทุกคนหรือไม  อยางไร 
             -  ทําอยางไรจึงจะทําชีวิตใหมีคุณประโยชนมากที่สุด 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  ฟงจากวิทยากร  สนทนาซักถาม 
             -  บันทึกลงสมุด 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  ปรับปรุงตนเองใหดีที่สุด           

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  และพลศึกษา 
โดยกําหนดภาระงาน  วิธีการดูแลสุขภาพรางกายใหสมบูรณ 

ภาระงาน  “ วิธีการดูแลสุขภาพรางกายใหสมบูรณ ” 
การบูรณาการ  มฐ. พ 4.1   ม.3 / 4 
ผลการเรียนรู  รูวิธีการดูแลสุขภาพรางกายได 
ผลงานที่ตองการ  วิธีการดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสมบูรณ 
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ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาวิธีการดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสมบูรณจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  
 2.  เขียนอธิบายวิธีการที่ศึกษาอยางละเอียด 
 3. นําผลงานจัดปายนิเทศ 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองของวิธีการดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสมบูรณ 
 2.  ความสวยงามของการจัดปายนิเทศ 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 



 83

 
ใบงาน 

เร่ือง  ไตรลักษณ 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนขอมูลจากการศึกษาจากวีซีดีเร่ือง  การเกิด  การตาย บันทึกลงในชองที่
ตรงกับขอมูลของไตรลักษณ 
 

ไตรลักษณ ขอมูลจากการศึกษาวีซีดี 
 

อนิจจัง 
ความไมเที่ยงแท 

 

 

 
ทุกขัง 

ความเปลี่ยนแปลง 
 

 

 
อนัตตา 

ความไมจีรังยั่งยืน 
 

 

 
สรุปวา   ...................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ 
เร่ือง  ไตรลักษณ 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนหาสิ่งที่ส่ือใหเห็นถึงเรื่อง ไตรลักษณ  พรอมอธิบายสิ่งที่นักเรียนยกตัวอยางมา 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง  ไตรลักษณ 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนหาสิ่งที่ส่ือใหเห็นถึงเรื่อง ไตรลักษณ  พรอมอธิบายสิ่งที่นักเรียนยกตัวอยางมา 
 
เชน 
 คนเราเกิดมา 

1)  เปนการผสมของเชื้ออสุจิกับไข 
2)  เปนตัวออน 
3)  เปนทารก 
4)  เปนเด็ก 
5)  เปนผูใหญ 
6)  เปนคนชรา 
7)  ตาย 

โดยแตละชวงจะมีความทุกขท่ีเกิดตามมาไมเหมือนกัน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 5  เร่ือง  วัฏฏะ  3      
เวลา  1  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

         รูและเขาใจปจจัยที่ทําใหเกิดวัฏฏะ 3  หลีกเลี่ยงใหพนไดโดยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
  1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
         บอกปจจัยที่ทําใหเกิดวัฏฏะ 3  และหลีกเลี่ยงใหพนโดยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
2.  สาระสําคัญ 

2. 1  สาระการเรียนรู 
         วัฏฏะ  3 
         -  กิเลสวัฏฏะ   คือ  กิเลส  ความอยาก  ความไมรูจริง  ความยึดมั่นถือมั่น 
         -  กรรมวัฏฏะ  คือ  การกระทําตามความอยาก  ทําแบบไมรูจริง  ไมเชื่อฟงผูอ่ืน 
         -  วิปากวัฏฏะ  คือ  ผลของการกระทําตามกรรม 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
              -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
              -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
              -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดเชื่อมโยง  และทักษะการคิดนํา
เสนอขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู  
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วัฏฏะ 3 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 

       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วัฏฏะ  3 
       2)  การตอบคําถามเรื่อง  วัฏฏะ  3 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
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3.4  ความรูความเขาใจ 
      1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  วัฏฏะ  3 จากการตอบคําถาม  
      2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  วัฏฏะ  3 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วัฏฏะ 3 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วัฏฏะ  3 
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  วัฏฏะ  3 
ดานลักษณะพึงประสงค 
 -  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอ 

เวลา  การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  วัฏฏะ  3  

จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  วัฏฏะ  3 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  การตรงตอเวลา  ความมี 

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว 

คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  นักเรียนดูภาพโทรศัพทมือถือรุนตาง ๆ ครูตั้งคําถาม 
              -  ดูแลวมีความรูสึกอยางไร 
              -  ถาไมมีเงินซื้อนักเรียนจะทําอยางไร 
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5.2  ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง 
     1.1  การแตงกายของผูหญิงที่ไมสุภาพ 
     1.2  การปลนรานทอง 
     1.3  วันวาเลนไทน 
ในเรื่อง 
             1)  สาเหตุที่เขาทําแบบนั้น 
             2)  ผลที่เกิดจากการกระทํา 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  วัฏฏะ  3   
3.  นักเรียนศึกษาเรื่อง วัฏฏะ 3 จากหนังสือเรียน 
พระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โดย
ปฏิบัติดังนี้ 
     3.1  นักเรียนแบงกลุม  4  กลุม 
     3.2  ทุกกลุมรับตารางวัฏฏะ  3 
     3.3  ศึกษาเหตุการณ / การกระทําที่กอใหเกิด
วัฏฏะ  โดยเหตุการณตองไมซํ้ากัน  ลงในตาราง
ที่แจก 
     3.4  นําขอมูลมาทําเปนวงจรของวัฏฏะ 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

4.  ตัวแทนกลุมนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน  ครู
และนักเรียนรวมกันสนทนาซักถาม  และแสดง
ความคิดเห็น 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

5.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  วัฏฏะ  3  
5.3  ขั้นสรุป 

        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  วัฏฏะ 3 โดยใชตารางที่นักเรียนนําเสนอ 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู  
                     1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   
                     2)  รูปภาพโทรศัพทมือถือรุนตาง ๆ            
                     3)  แบบฝกทักษะเรื่อง  วัฏฏะ  3 
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   6.2  แหลงเรียนรู 
        1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนทําวงจรการเกิดวัฏฏะภายในโรงเรียนของรุนพี่กับรุนนองที่มักมีปญหากัน 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  ศึกษาขอมูลปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของรุนพี่กับรุนนอง 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา 
             -  ทําไมจึงเกิดขึ้นซ้ํา ๆ  
             -  แกปญหาไดหรือไม  อยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  เขียนฝงวัฏฏะของปญหารุนพี่กับรุนนอง 
             -   ติดปายนิเทศเพื่อรวมกันแกไข 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  ศึกษาปญหาอื่น ๆ ที่มีภายในโรงเรียน 

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โดยกําหนด
ภาระงาน  เขียนเรียงความเรื่อง  กรรม 

ภาระงาน  “ เขียนเรียงความเรื่อง  กรรม ” 
การบูรณาการ  มฐ.  ท 2.1  ม.3 / 2 
ผลการเรียนรู  เขียนเรียงความได 
ผลงานที่ตองการ  เรียงความเรื่อง  กรรม 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1. วางโครงเรื่องเพื่อเปนแนวทางในการเขียน 

2.  ศึกษาเรื่องกรรมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
 3.  เขียนเรียงความตามโครงเรื่องที่วางไว 
 4.  ความยาวตามความเหมาะสม 
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เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองตามหลักการเขียนเรียงความ 
 2.  เนื้อหามีความสรางสรรคสอดคลองกับหัวขอเร่ือง 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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ตารางวัฏฏะ 3 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนลงขอมูลจากการศึกษา 
 

วัฏฏะ 3  ขอมูล 
 
 

กิเลส 
 
 

 

 
 

กรรม 
 
 

 

 
 
 

วิบาก 
 
 

 

 
 
สรุปการเกิดวัฏฏะ เพราะ 
............................................................................................................................................................. 
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แบบฝกทักษะ 
เร่ือง  วัฏฏะ  3 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนศึกษาขาวจากหนังสือพิมพ  และวิเคราะหวาเปนผลจากวัฏฏะ  3 หรือไม   
อยางไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94

 
เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง  วัฏฏะ  3 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนศึกษาขาวจากหนังสือพิมพ  และวิเคราะหวาเปนผลจากวัฏฏะ  3 หรือไม   
อยางไร 
 

( อยูในดุลยพินิจของครูผูสอน ) 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 6  เร่ือง  ปปญจธรรม  3    
เวลา  1  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจหลักปปญจธรรม  3  สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายปปญจธรรม  3  ได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        ปปญจธรรม 3 
                     -  ตัณหา  คือ  ความเห็นแกตัว  ความอยากไดของของผูอ่ืนโดยมิชอบ 
                     -  มานะ   คือ  ความถือตัว  ทนงตน  คิดวาตนเองเหนือผูอ่ืน  คิดวาตนเองดีที่สุด 
                     -  ทิฐิ  คือ  ความยึดติดในความคิดของตนเอง  ยึดถือในลัทธิ  อุดมการณ 

2.2  ทักษะการเรียนรู 
       1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
 -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
       2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
 -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
       3)  ทักษะการคิด 

              -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดสราง
สรรค  และทักษะการคิดนําเสนอขอมลู 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ปปญจธรรม 3 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 

       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ปปญจธรรม  3 
       2)  การตอบคําถามเรื่อง  ปปญจธรรม  3 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
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3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ปปญจธรรม  3 จากการตอบ 

คําถาม  
       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ปปญจธรรม 3 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ปปญจธรรม 3 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ปปญจธรรม 3 
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  ปปญจธรรม 3 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ปปญจ- 

ธรรม 3   จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ปปญจธรรม 3 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี 

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว 

คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  นักเรียนดูวีซีดีเร่ือง  การฆาตกรรมหมูที่ประเทศญี่ปุน  ครูตั้งคําถาม 
                          -  เพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณเชนนี้ 
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5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง   
     1.1  ความอยาก 
     1.2  มานะ 
     1.3  ทิฐิ 
     โดย 

      1)  นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
      2)  ยกตัวอยางประกอบ / เลาเหตุการณที่ 

เคยพบ  
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง ปปญจ- 

ธรรม 3 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนแบงกลุม  2  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
      -  สรางเหตุการณแสดงบทบาทสมมุติใน
เร่ือง  ปปญจธรรม 3  โดยใชเวลากลุมละ  5  
นาที 

ทักษะการคิดสรางสรรค 
ทักษะการคิดวิเคราะห 

3.  นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ   ครูและนัก-
เรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

4.  นักเรียนทําแบบฝกเรื่อง  ปปญจธรรม  3  
5.3  ขั้นสรุป 

        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ปปญจธรรม 3  โดยการสนทนาซักถาม 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                     1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
                     2)  วีซีดีเร่ือง  การฆาตกรรมหมูที่ญ่ีปุน           
                     3)  แบบฝกทักษะเรื่อง  ปปญจธรรม  3 
   6.2  แหลงเรียนรู 
         1)  หองสมุดโรงเรียน 
         2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นิมนตพระสงฆ / ผูมีความรูในทองถ่ินมาใหความรูเร่ือง  ปปญจธรรม   3 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  เชิญวิทยากรใหความรูเร่ือง  ปปญจธรรม  3 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -   ตัณหาเปนอยางไร  มีคุณมีโทษอยางไร 
             -   คนเราไมมีตัณหาไดหรือไม 
             -   มานะดีหรือไม  อยางไร 
             -   คนเรามทีิฐิดีหรือไม  อยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  ฟงจากวิทยากร  สนทนาซักถาม 
             -  บันทึกขอมูลที่เปนประโยชนเปนรูปเลมรายงาน 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  นํารายงานจัดมุมความรูภายในชั้นเรียน           

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  สาระ พระพุทธศาสนา  โดยกําหนดภาระงาน  ศึกษาหลักธรรมที่ทําใหละความ
อยาก 

ภาระงาน  “ ศึกษาหลักธรรมท่ีทําใหละความอยาก ”  
การบูรณาการ  มฐ. ส 1.3   ม.3 / 1 
ผลการเรียนรู  รูและเขาใจหลักธรรมที่ทําใหละความอยากได 
ผลงานที่ตองการ  หลักธรรมที่ทําใหละความอยาก  1  หลักธรรม 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาหลักธรรมที่ทําใหละความอยาก  1  หลักธรรม 
 2.  เขียนอธิบายรายละเอียดพรอมวิธีการนําไปใช 
 3.  เขียนลงบนกระดาษชารต 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองและความสอดคลองกันของหลักธรรม 
 2.  ความชัดเจนในการอธิบาย 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
 
 

ประเด็นการบันทึก 

 
 

จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ 

เร่ือง  ปปญจธรรม  3 
คําชี้แจง ใหนักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่อง  ปปญจธรรม  3  คนละ  5  ขอแบบปรนัย  4  ตัวเลือก 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง  ปปญจธรรม  3 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่อง  ปปญจธรรม  3  คนละ  5  ขอแบบปรนัย  4  ตัวเลือก 
 
เชน  
1.  หลักธรรมปปญจธรรม  3    ประกอบไปดวยอะไรบาง   
 ก.  ตัณหา   ราคะ   ทิฐิ 
 ข.  ตัณหา   มานะ  ทิฐิ 
 ค.  ตัณหา   ราคะ   มานะ 
 ง.  ราคะ   มานะ   ทิฐิ 
เฉลย  ขอ  ข  ถูก 
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แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ 
คําชี้แจง  ใหผูประเมินพิจารณาการแสดงบทบาทสมมุติและประเมินใหระดับคะแนนตามเกณฑการ
ประเมิน 
 

รายการประเมิน  
กลุมท่ี ความ 

ถูกตอง       
( 2 ) 

ความคิด
สรางสรรค  

( 2 ) 

ความพรอม 
( 2 ) 

บทบาท   
สมจริง ( 2 ) 

รวมคะแนน 
( 8 ) 

ช่ือกลุม ............................... 
สมาชิกกลุม 
1.  
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 

     

ช่ือกลุม ............................... 
สมาชิกกลุม 
1.  
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 

     

ช่ือกลุม ............................... 
สมาชิกกลุม 
1.  
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

น้ําหนักคะแนน  

รายการ 
(2) (1) (0) 

1. ความถูกตอง เนื้อหาที่แสดงมีความ
ถูกตองและปฏิบัติได
จริง 

เนื้อหาที่แสดงมีความ
ถูกตองแตไมสามารถ
ปฏิบัติไดจริง 

เนื้อหาไมถูกตองและ
ไมสามารถปฏิบัติได
จริง 

2.  ความคิดสรางสรรค ช่ือสอดคลองกับเรื่อง
ที่แสดงและชี้ใหเห็น
ถึงความสําคัญของ
เรื่อง 

ช่ือสอดคลองกับเรื่อง
ที่แสดงแตไมช้ีใหเห็น
ความสําคัญของเรื่อง 

ช่ือไมสอดคลองและ
ไมช้ีใหเห็นความ
สําคัญของเรื่อง 

3.  ความพรอม มีสื่ออุปกรณในการ
แสดงและมีการวาง
แผนดีพรอมที่จะ
แสดงไดทันที 

มีสื่ออุปกรณในการ
แสดงไมสมบูรณแตมี
การวางแผนดีพรอมที่
จะแสดงทันที 

ไมมีสื่ออุปกรณใน
การแสดงและขาดการ
วางแผนที่ดีไมพรอม
ที่จะแสดงในทันที 

4.  บทบาทสมจริง แสดงบทบาทไดนา
สนใจและบทบาท  
สมจริงเพื่อน ๆ ให
ความสนใจมาก 

แสดงบทบาทไดนา
สนใจแตบทบาทไม
สมจริง  เพื่อน ๆ ให
ความสนใจในการ
แสดงนอย 

แสดงบทบาทไมนา
สนใจและบทบาทไม
สมจริง เพื่อน ๆ ไมให
ความสนใจในการ
แสดง 

 
เกณฑการประเมิน 
 7 – 8  คะแนน  = ดี 
              5 – 6 คะแนน  = พอใช 
              3 – 4  คะแนน   = ปรับปรุง 
เกณฑการผานการประเมิน 
 ไดระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 7  เร่ือง  อัตถะ   3    
เวลา  1  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
  1.1  ผลการเรียนรู 

         รูและเขาใจหลักธรรมเรื่อง อัตถะ 3 สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
  1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
         อธิบายหลักธรรมอัตถะ  3  และสามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได 
2.  สาระสําคัญ 

2. 1  สาระการเรียนรู 
         อัตถะ  3 
                      -  ทิฏฐธัมมิกัตถะ 
                      -  สัมปรายิกัตถะ 
                      -  ปรมัตถะ 

2.2  ทักษะกระบวนการ 
       1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
             -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
       2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
 -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
       3)  ทักษะการคิด 

              -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดบูรณาการ  ทักษะการคิดวิเคราะห  
และทักษะการคิดสรางสรรค 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อัตถะ 3 
3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
      1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อัตถะ 3 
      2)  การตอบคําถามเรื่อง  อัตถะ 3 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวม 

จากกระบวนการกลุม 
 



 105

3.4  ความรูความเขาใจ 
      1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  อัตถะ 3   จากการตอบคําถาม  
      2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  อัตถะ 3 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อัตถะ 3 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อัตถะ 3 
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  อัตถะ 3 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอ

เวลา  การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  อัตถะ 3  

จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  อัตถะ 3 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี 

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว 

คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลาและความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง 
              -  ทําอยางไรจึงมีชีวิตที่สุขสบาย ไมเปนหนี้ 
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5.2  ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1.  นักเรียนฟงพระราชดํารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่อง  ความพอเพียง   จา
กวีซีดี 

 

2.  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง 
     -  นักเรียนมีความเขาในเรื่อง  ความพอเพียง
ตามพระราชดํารัสมากนอยแคไหน โดยการให
นักเรียนยกตัวอยางการดําเนินชีวิตของตนเอง  
ประมาณ  5 - 6 คน 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

3.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ความพอ-
เพียงจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ  
พระเจาอยูหัว 

 

4.  นักเรียนแบงกลุม  3  กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
     4.1  จับฉลากเลือกหัวขอ 
            1)  ทิฏฐธัมมิกัตถะ 
            2)  สัมปรายิกัตถะ 
            3)  ปรมัตถะ 
     4.2  นําหลักธรรมที่ไดรับมาบูรณาการกับ
เร่ือง  ความพอเพียง 
     4.3  บอกวิธีการนํามาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต 
     วิธีการนําเสนอ 
        -  ใชวิธีการที่หลากหลาย  เชน  การ
บรรยาย   บทบาทสมมุติ  วาดภาพประกอบการ
อธิบาย  เปนตน 

ทกัษะการคิดบูรณาการ  ทักษะการคิดวิเคราะห 

5.  ตัวแทนกลุมนําเสนอตามวิธีการที่กลุมเลือก
โดยไมซํ้ากัน  ครูและนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะ 

ทักษะการคิดสรางสรรค 

6.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  อัตถะ 3  
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5.3  ขั้นสรุป 
        1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  อัตถะ  3 โดยการสนทนาซักถาม 
        2)  นําผลงานของนักเรียนจัดมุมความรูหนาชั้นเรียน 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                     1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   
                     2)  ซีดีพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว            
                     3)  แบบฝกทักษะเรื่อง อัตถะ 3 
  6.2   แหลงเรียนรู 
         1)  หองสมุดโรงเรียน 
         2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นิมนตพระสงฆ / ผูมีความรูในทองถ่ินมาใหความรูเร่ือง  อัตถะ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  เชิญวิทยากร / พระสงฆใหความรูเร่ือง อัตถะ 3 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  ความสุขของคนเราอยูที่ใดบาง 
             -  วิธีการที่ทําใหไมเปนหนี้มหีรือไม  อยางไร 
             -  ตายแลวไปไหน 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  ฟงจากวิทยากร / พระสงฆ  สนทนาซักถาม 
             -  บันทึกลงสมุด 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  ศึกษาบุคคลในทองถ่ินที่นําวิธีการเรื่อง  อัตถะ 3 ไปใชในการดําเนินชีวิต และนํา
จัดปายนิเทศ           
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7.2  กิจกรรมบูรณาการ 

        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  โดยกําหนดภาระงาน  โครงงานอาชีพ 

ภาระงาน  “โครงงานอาชีพ ” 
การบูรณาการ  มฐ.  ง  2.1   ม.3 /  2  
ผลการเรียนรู  ทําโครงงานอาชีพในโรงเรียนได 
ผลงานที่ตองการ  โครงงานอาชีพในโรงเรียนตามความสนใจ 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาวิธีการทําโครงงานอาชีพจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  
 2.  เลือกอาชีพที่สนใจกลุมละ  1  อาชีพ 
 3.  ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนการทําโครงงาน 
 4.  นําเสนองานสัปดาหวิชาการของโรงเรียน 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองตามหลักการทําโครงงานอาชีพ 
 2.  ความตั้งใจ  เอาใจใสในการทํางาน 
 3.  ความสําเร็จในการทําโครงงาน 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ 
 เร่ือง  อัตถะ  3 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนอธิบายใหเขาใจ 
1.  อัตถะ  หมายความวา ............................................................................................................. 
2.  ทิฏฐธัมมิกัตถะ  หมายถึง ...................................................................................................... 
     ประกอบดวย.......................................................................................................................... 
     2.1 .........................................................................................................................................                      
     2.2 .........................................................................................................................................       
     2.3 .......................................................................................................................................... 
     2.4........................................................................................................................................... 
3.  สัมปรายิกัตถะ  หมายถึง  ....................................................................................................... 
   ประกอบดวย.......................................................................................................................... 

3.1..........................................................................................................................................               
     3.2......................................................................................................................................... 
     3.3......................................................................................................................................... 
     3.4......................................................................................................................................... 
4.  ปรมัตถะ  หมายถึง  .............................................................................................................. 
     ประโยชน  คือ ...................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................. 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง  อัตถะ  3 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอธิบายใหเขาใจ 
1.  อัตถะ  หมายความวา   ประโยชนหรือจุดมุงหมาย 
2.  ทิฏฐธัมมิกัตถะ  หมายถึง  ประโยชนในปจจุบัน หรือประโยชนในโลกนี้ซ่ึงคนทั่วไปปรารถนา 
     ประกอบดวย 
     2.1  มีความขยันหมั่นเพียร 
     2.2  หมั่นดูแลรักษา 
     2.3  มีคนดีเปนเพื่อน 
     2.4  จับจายใชสอยตามสมควรแกฐานะ 
3.  สัมปรายิกัตถะ  หมายถึง   ประโยชนภายหนาหรือประโยชนในภพหนา 
   ประกอบดวย 
     3.1  ถึงพรอมดวยศรัทธา 
     3.2  ถึงพรอมดวยศีล 
     3.3  ถึงพรอมดวยการบริจาค 
     3.4  ถึงพรอมดวยปญญา 
4.  ปรมัตถะ  หมายถึง   ประโยชนสูงสุดหรือจุดมุงหมายสูงสุด 
           ประโยชน  คือ  นิพพาน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 8    เร่ือง  มรรค      
 เวลา  1  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
1.1   ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจอริยสัจ  4 ในเรื่อง  มรรคมีองค 8  สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายหลักอริยสัจ 4  ในเรื่อง  มรรคมีองค 8 ได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        1)  อริยสัจ  4  
        2)  มรรคมีองค 8 

            -  สัมมาทิฐิ 
            -  สัมมาสงักัปปะ 
            -  สัมมาวาจา 
            -  สัมมากัมมันตะ 
            -  สัมมาอาชีวะ 
            -  สัมมาวายามะ 
            -  สัมมาสติ 
            -  สัมมาสมาธิ 
2.2  ทักษะกระบวนการ 
       1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
             -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
       2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
             -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
       3)  ทักษะการคิด 

              -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดเชื่อมโยง  
ทักษะการคิดนําไปประยุกตใช  ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล  และทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  มรรค 
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 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  มรรค 
       2)  การตอบคําถามเรื่อง  มรรค 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  มรรค  จากการตอบคําถาม  
       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  มรรค 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  มรรค 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  มรรค 
              2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  มรรค 

ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  มรรค 

จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรยีนจากการทํางานกลุมเรื่อง  มรรค 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี 

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว       

คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
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5.กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
5.1 ขั้นนํา 
       1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
       2)  สนทนากับนักเรียน เร่ือง 

                          -  การรูจักทําตนใหถูกตองตามกาลเทศะดีอยางไร 
5.2 ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนดูภาพคนถูกจับกุมตามกฎหมาย           
      1.1  ครูสนทนาในหัวขอ 
      1.2  ทําไมเขาจึงถูกจับ 
      1.3  ทําไมเขาจึงทําผิด 
      1.4  หากเปนนักเรียนจะกระทําเชนนั้น   
หรือไม  เพราะเหตุใด 
      1.5  เราจะตองทําอยางไรเราจึงจะไมทําผิด 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนแบงกลุม  8  กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
     2.1  กลุมที่  1  ศึกษาหัวขอ  สัมมาทิฏฐิ :        
ความเห็นชอบ 
     2.2  กลุมที่  2  ศึกษาหัวขอ  สัมมาสังกัปปะ :  
ความดําริชอบ 
     2.3  กลุมที่  3  ศึกษาหัวขอ  สัมมาวาจา : การ
เจรจาชอบ 
     2.4  กลุมที่  4  ศึกษาหัวขอ  สัมมากัมมันตะ : 
การกระทําชอบ 
     2.5  กลุมที่  5  ศึกษาหัวขอ  สัมมาอาชีวะ : 
การเลี้ยงชีพชอบ 
     2.6  กลุมที่  6  ศึกษาหัวขอ  สัมมาวายามะ : 
ความเพียรชอบ 
     2.7  กลุมที่  7  ศึกษาหัวขอ  สัมมาสติ : ความ
ระลึกชอบ 
     2.8  กลุมที่  8  ศึกษาหัวขอ  สัมมาสมาธิ : 
ความตั้งใจไวชอบ  
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

     โดย 
    1)  แสดงความคิดเห็นตามหัวขอที่ไดรับ 
    2)  ยกตัวอยางเปนเหตุการณ / ภาพขาว 
    3)  บอกผลดีผลเสียจากตัวอยาง 
    4)  บอกวิธีนําไปใชกับตนเอง ครอบครัว   

สังคม 

ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
ทักษะการคิดนําไปประยุกตใช 

3.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาคนควาโดย
ภาพประกอบการนําเสนอ  ครูและนักเรียนรวม
กันสนทนาซักถาม  พรอมเสนอแนะ 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

4.  ครูแจกบัตรคําใหนักเรียนคนละ 1 ใบ  ครู
อานบัตรคํา  ตรงกับนักเรียนคนใดใหออกมา
และผูที่ถือความหมายของคํานั้นออกมาเรียงแถว
ตอกัน นักเรียนอานพรอม ๆ กันทีละคํา 

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

5. นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  มรรค  
5.3  ขั้นสรุป 
        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  มรรค โดยการสนทนาซักถาม 

 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                     1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
         2)  แบบฝกทักษะเรื่อง  มรรค            
         3)  บัตรคํามรรค 
   6.2  แหลงเรียนรู 
        1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนนําหลักมรรคมีองค 8  มาบูรณาการกับหลักไตรสิกขา 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  ศึกษาขอมูลไตรสิกขาจากเอกสารตาง ๆ  
        2.  ขั้นวิเคราะห 

            -    มรรค 8 มีความสําคัญตอผูนําไปปฏิบัติอยางไร 
             -   เพราะเหตุใดหลักไตรสิกขาจึงมีความสัมพันธกับมรรคได 

        3.  ขั้นสรุป 
             -  ตีตารางเพื่อเปรียบเทยีบขอมูลมรรคมีองค 8 กับไตรสิกขาจากการคิดวิเคราะห 
         4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  ศึกษาเรื่องอื่น ๆ ที่สามารถนํามาเชื่อมโยงกันได                  

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดยกําหนด
ภาระงาน วาดภาพประกอบเรื่อง  มรรค 

ภาระงาน  “วาดภาพประกอบเรื่อง  มรรค ”  
การบูรณาการ  มฐ.  ศ 1.1   ม.3 / 1 
ผลการเรียนรู  วาดภาพประกอบเรื่องได 
ผลงานที่ตองการ  ภาพประกอบเรื่อง  มรรค          
ขั้นตอนการทํางาน 
 1. ศึกษาขอมูลมรรคมีองค 8 

2. แตงเรื่องโดยใชหลักมรรคมีองค 8  
3. วาดภาพประกอบเรื่องที่แตง 

 เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตอง  และความสอดคลองของหลักธรรม 
 2.  เนื้อเร่ืองมีความสรางสรรคและถูกตองตามหลักมรรค 
 3.  ความสวยงามของภาพประกอบ 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ 
เร่ือง  มรรค 

 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนวาดภาพ หรือหาสุภาษิต / คําพังเพยที่มีความหมายตรงกับมรรคในแตละขอ 
 
 
                                                                   สัมมาทิฏฐิ  :  ความเห็นชอบ 
 
 
                     
            สัมมาสังกัปปะ : ความดําริชอบ 
 
 
 
      สัมมาวาจา : การเจรจาชอบ 
       
     
     สัมมากัมมันตะ : การกระทําชอบ 
 
 
     สัมมาอาชีวะ : การเลี้ยงชีพชอบ 
 
 
 
     สัมมาวายามะ : ความเพียรชอบ 
 
 
 
     สัมมาสมาธิ : ความตั้งใจไวชอบ 
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แบบฝกทักษะ  
เร่ือง  มรรค 

 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนวาดภาพ หรือหารูปภาพใหตรงกับการขอมรรค 
 
 
                    สัมมาทิฏฐิ  :  ความเห็นชอบ 
 
 
            สัมมาสังกัปปะ : ความดําริชอบ 
 
 
 
      สัมมาวาจา : การเจรจาชอบ 
 
       
     
     สัมมากัมมันตะ : การกระทําชอบ 
 
      

                                             สัมมาอาชีวะ     :   การเลี้ยงชีพชอบ 
 
 
 
     สัมมาวายามะ : ความเพียรชอบ 
 
 
 
     สัมมาสมาธิ : ความตั้งใจไวชอบ 
 
 
 

รักดีหามจั่ว  รักชั่ว
หามเสา 

เข็นครกขึ้นภูเขา 

รักนวลสงวนตัว 

ปากเปนเอก  เลข
เปนโท 

ฝนทั่งใหเปนเข็ม 

 นกนอยทํารังแตพอ
ตัว 

ทําดีไดดี ทําชั่วได
ชั่ว 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 9  เร่ือง   สัปปุริสธรรม 7   

เวลา  1  ชั่วโมง 
1.  เปาหมายการเรียนรู 

1.1  ผลการเรียนรู 
        รูและเขาใจหลักธรรมสัปปุริสธรรม 7  และนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายหลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 และนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 
2.  สาระสําคัญ 

2. 1  สาระการเรียนรู 
         สัปปุริสธรรม 7 
                      -  การรูจักเหตุ 
                      -  การรูจักผล 
                      -  การรูจกัตน 
                      -  การรูจักประมาณ 
                      -  การรูจักกาล 
                      -  การรูจักชุมชน 
                      -  การรูจักบุคคล 

2.2  ทักษะกระบวนการ 
       1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
 -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
       2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
 -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
       3)  ทักษะการคิด 

              -  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดสรางสรรค  และทักษะการคิดทํา
ความรูใหกระจาง 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  สัปปุริสธรรม 7 
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3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  สัปปุริสธรรม 7 
       2)  การตอบคําถามเรื่อง สัปปุริสธรรม 7 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  สัปปุริสธรรม 7  จากการ 

ตอบคําถาม  
       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  สัปปุริสธรรม 7 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อุบาสกธรรม 7 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อุบาสกธรรม 7 
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  อุบาสกธรรม 7 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนกัเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  อุบาสก- 

ธรรม 7   จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  อุบาสกธรรม 7 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  การตรงตอเวลา  ความมี 

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม  ในดานการวางแผน  การเสนอแนว       

คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม  เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ  

นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  ครูสุมนักเรียนออกมาบรรยายเรื่องเพื่อนสนิทของตนเอง 
                  3)  ครูตั้งคําถาม   นักเรียนรูจักเพื่อนของนักเรียนมากนอยเพียงใด 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนศึกษาเรื่อง สัปปุริสธรรม 7 จาก
หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

2.  นักเรียนแบงกลุม  7  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
     2.1  จับฉลากเลือกหัวขอธรรมใน 7 หัวขอ   
ที่ศึกษา 
     2.2  เขียนบทเพื่อแสดงบทบาทสมมุติตาม  
ขอเร่ืองที่ไดรับ 
     2.3  ใชเวลาในการแสดงกลุมละ  5  นาที   

ทักษะการคิดสรางสรรค 

3.  นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ ครูและนักเรียน
รวมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

4.  ครูตั้งคําถามใหนักเรียนแตละแถวผลัดกันยืน
ตอบ 
     4.1  การที่เรารูจักเหตุที่ทําใหเกิดสิ่งตาง ๆ มี
ผลดีอยางไรบาง 

4.2 การที่เราคาดวาผลที่จะเกิดตามมาจาก 
4.3 การกระทํานั้นมีประโยชนอยางไรบาง 
4.4 การรูจักตนเองมีประโยชนอยางไรบาง 
4.5 การรูจักความพอดีไมกอใหเกิดปญหาใด 
4.6 การที่นักเรียนรูวาเวลาไหนควรทําอะไร 

และทําไดถูกตองดีอยางไร 
4.7 การที่รูวากลุมคนที่เราจะเขาไปหาเปน 

อยางไรมีประโยชนอยางไร 
4.8 การที่เรารูในเรื่องความแตกตางระหวาง 

บุคคลทําใหเรามีความเขาใจในเรื่องใด 

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 
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5.3  ขั้นสรุป 
        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  สัปปุริสธรรม 7 โดยการสนทนาซักถาม 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                     หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   
   6.2  แหลงเรียนรู 
        1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นิมนตพระสงฆ / ผูมีความรูในทองถ่ินมาใหความรูเร่ือง  สัปปุริสธรรม 7 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 

             -  เชิญวิทยากรใหความรูเร่ือง  สัปปุริสธรรม 7 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  การเปนคนดีเปนยากหรืองายอยางไร 
             -  การที่จะทําตนใหมีความสุขนั้นมีวิธีการอยางไรบาง 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  ฟงจากวิทยากร  และสนทนาซักถาม 
             -  บันทึกลงบนกระดาษชารต 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  นําความรูที่ไดรับนําเสนอโดยการจัดปายนิเทศ           

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โดยกําหนด
ภาระงาน  เขียนเรียงความเรื่อง  ความสุขของขาพเจา 

ภาระงาน  “เขียนเรียงความเรื่อง  ความสุขของขาพเจา ” 
การบูรณาการ  มฐ.  ท 2.1   ม.3 / 2 
ผลการเรียนรู  เขียนเรียงความตามหัวขอที่กําหนด 
ผลงานที่ตองการ  เรียงความเรื่องความสุขของขาพเจา 
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ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  วางโครงเรื่องและศึกษาขอมูลเพิ่มเติม 

2.  เขียนเรียงความเรื่องความสุขของขาพเจา 
 3.  ความยาวตามความเหมาะสม 
 เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองตามหลักการเขียนเรียงความ 
 2.  ความคิดสรางสรรคและเนื้อหาสอดคลองกับหัวขอเร่ือง 
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8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ 
คําชี้แจง  ใหผูประเมินพิจารณาการแสดงบทบาทสมมุติและประเมินใหระดับคะแนนตามเกณฑ 
การประเมิน 
 

รายการประเมิน  
กลุมท่ี ความ       

ถูกตอง ( 2 ) 
ความคิด  
สรางสรรค  

( 2 ) 

ความพรอม 
( 2 ) 

บทบาท   
สมจริง ( 2 ) 

รวมคะแนน 
( 8 ) 

ช่ือกลุม ............................... 
สมาชิกกลุม 
1.  
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 

     

ช่ือกลุม ............................... 
สมาชิกกลุม 
1.  
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 

     

ช่ือกลุม ............................... 
สมาชิกกลุม 
1.  
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

น้ําหนักคะแนน  

รายการ 
(2) (1) (0) 

1. ความถูกตอง เนื้อหาที่แสดงมีความ
ถูกตองและปฏิบัติได
จริง 

เนื้อหาที่แสดงมีความ
ถูกตอง แตไมสามารถ
ปฏิบัติไดจริง 

เนื้อหาไมถูกตองและ
ไมสามารถปฏิบัติได
จริง 

2.  ความคิดสรางสรรค ช่ือสอดคลองกับเรื่อง
ที่แสดงและชี้ใหเห็น
ถึงความสําคัญของ
เรื่อง 

ช่ือสอดคลองกับเรื่อง
ที่แสดงแตไมช้ีใหเห็น
ความสําคัญของเรื่อง 

ช่ือไมสอดคลองและ
ไมช้ีใหเห็นความ
สําคัญของเรื่อง 

3.  ความพรอม มีสื่ออุปกรณในการ
แสดงและมีการวาง
แผนดีพรอมที่จะ
แสดงไดทันที 

มีสื่ออุปกรณในการ
แสดงไมสมบูรณแตมี
การวางแผนดีพรอมที่
จะแสดงทันที 

ไมมีสื่ออุปกรณใน
การแสดงและขาดการ
วางแผนที่ดีไมพรอม
ที่จะแสดงในทันที 

4.  บทบาทสมจริง แสดงบทบาทไดนา
สนใจและบทบาท  
สมจริง  เพื่อน ๆ ให
ความสนใจมาก 

แสดงบทบาทไดนา
สนใจ  แตบทบาทไม
สมจริง  เพื่อน ๆ ให
ความสนใจในการ
แสดงนอย 

แสดงบทบาทไมนา
สนใจ และบทบาทไม
สมจริง เพื่อน ๆ ไมให
ความสนใจในการ
แสดง 

 
เกณฑการประเมิน 
 7 – 8  คะแนน  = ดี 
              5 – 6 คะแนน  = พอใช 
              3 – 4  คะแนน   = ปรับปรุง 
เกณฑการผานการประเมิน 
 ไดระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 10  เร่ือง  บุญกิริยาวัตถุ  10 
เวลา  1  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจหลักบุญกิริยาวัตถุ  10 และนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายเรื่องบุญกิริยาวัตถุ 10 และสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        บุญกิริยาวัตถุ  10 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
  -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
  -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
              -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู   ทักษะการคิด
วิเคราะห  ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล  และทักษะการคิดสรางสรรค 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชื้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  บุญกิริยาวัตถุ  10 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 

       การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  บุญกิริยาวัตถุ  10 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  บุญกิริยาวัตถุ  10  จากการ 

ตอบคําถาม  
       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  บุญกิริยาวัตถุ  10 
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4. แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อุบาสกธรรม 7 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อุบาสกธรรม 7 
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  อุบาสกธรรม 7 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1) ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  อุบาสก- 

ธรรม 7   จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  อุบาสกธรรม 7 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี 

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว       

คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ   การมสีวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 

        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  การทําตนใหออนนอมถอมตนมีประโยชนอยางไร 
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5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง 

     -  วิธีการทําดีมีกี่วิธี  อะไรบาง 

 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนออกมาเลาประสบการณในการทํา
ความดีของตนเองใหเพื่อนในชั้นไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน 

 

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยน 

3.  นักเรียนแบงกลุม  10 กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 

     3.1  จับฉลากเพื่อเลือกหัวขอของบุญกิริยา-
วัตถุ  10 
     3.2  ศึกษาวิเคราะหในหัวขอที่กลุมไดรับ 
     3.3  หาตัวอยางประกอบการอธิบาย 
     3.4  นําเสนอโดยการจัดปายนิเทศ 

 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

4.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการคิดวิเคราะหหนา
ช้ันเรียน  ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาซักถาม
และเสนอแนะ 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

ทักษะการคิดสรางสรรค 

5.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  บุญกิริยา- 
วัตถุ 10 

 

5.3  ขั้นสรุป 
         ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  บุญกิริยาวัตถุ  10  โดยการสนทนาซักถามและจัด     
ปายนิเทศของนักเรียนเปนเอกสารประกอบ 
6.  สื่อการเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 

       1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
                     2)  แบบฝกทักษะเรื่อง  บุญกิริยาวัตถุ 10 
    6.2  แหลงเรียนรู 
       1) หองสมุดโรงเรียน 
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       2) หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนรวมกลุมกันจัดปายนิเทศเรื่อง  บุญกิริยาวัตถุ 10 โดยใชขาวเหตุการณปจจุบัน
แลววิเคราะห 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  ศึกษาขาวเหตุการณปจจุบันจากสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  เปนขาวเกี่ยวกับอะไร 
             -  ตรงกับบุญกิริยาวัตถุขอไหน  อยางไร 
             -  มีขอดีขอเสียอยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  สรุปผลการคิดวิเคราะหนํามาจัดปายนิเทศใตอาคารเรียน 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  ศึกษาเรื่องหลักธรรมอื่นที่นาสนใจ                  

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โดยกําหนด
ภาระงาน  ศึกษาหลักธรรมในวรรณคดี 

ภาระงาน  “ ศึกษาหลักธรรมในวรรณคด ี” 
การบูรณาการ  มฐ.  ท 5.1   ม.3 / 5 
ผลการเรียนรู  ศึกษาหลักธรรมที่นาสนใจในวรรณคดีที่นักเรียนสนใจ 
ผลงานที่ตองการ  หลักธรรมที่นาสนใจในวรรณคดีที่นักเรียนสนใจ 1 เร่ือง             
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  เลือกวรรณคดีที่สนใจ  1  เร่ือง 
  2.  ศึกษาหลักธรรมที่แฝงอยูในวรรณคดีที่เลือก และเขียนอธิบายหลักธรรมที่คนพบ 

3.  นําเสนอเปนรูปเลมที่นาสนใจแบบอิสระ 
เกณฑการประเมิน 
 1.   ความถูกตองของหลักธรรม 
 2.    ความสรางสรรคในการนําเสนอผลงาน 
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8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ 

เร่ือง  บุญกิริยาวัตถุ  10 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนเขียนอธิบายบุญกิริยาวัตถุ 10 พรอมยกตัวอยางประกอบ 
 

1.  ทานมัย  หมายถึง  .............................................................................................................. 
            ตัวอยาง  ............................................................................................................................... 

2.  สีลมัย  หมายถึง  .............................................................................................................. 
            ตัวอยาง  ............................................................................................................................... 

3.  ภาวนามัย  หมายถึง .............................................................................................................. 
            ตัวอยาง  ............................................................................................................................... 

4.  อปจายนมัย  หมายถึง  ........................................................................................................... 
            ตัวอยาง  .............................................................................................................................. 

5.  เวยยาวัจจมัย  หมายถึง  .......................................................................................................... 
            ตัวอยาง  ............................................................................................................................... 

6.  ปตติทานมัย  หมายถึง  .......................................................................................................... 
            ตัวอยาง  ............................................................................................................................... 

7.  ปตตานุโมทนามัย  หมายถึง  ................................................................................................. 
            ตัวอยาง  ............................................................................................................................... 

8.  ธัมมัสสวนมัย  หมายถึง ........................................................................................................ 
            ตัวอยาง  ............................................................................................................................... 

9.  ธัมมเทสนามัย  หมายถึง ........................................................................................................ 
            ตัวอยาง  ............................................................................................................................... 

10. ทิฏุชุกัมม  หมายถึง ............................................................................................................. 
             ตัวอยาง  ............................................................................................................................... 
 
บุญกิริยาวัตถุ  10  มีประโยชน คือ  
......................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ 

เร่ือง  บุญกิริยาวัตถุ  10 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนเขียนอธิบายบุญกิริยาวัตถุ 10 พรอมยกตัวอยางประกอบ 
 

1.  ทานมัย  หมายถึง   ทําบุญดวยการใหปนสิ่งของ 
            ตัวอยาง   บริจาคเสื้อผาใหคนยากจน 

2.  สีลมัย  หมายถึง   ทําบุญดวยการรักษาศีล  หรือประพฤติสิ่งท่ีดี 
            ตัวอยาง   การรักษาศีลในวันพระ 

3.  ภาวนามัย  หมายถึง  ทําบุญดวยการเจริญภาวนา 
            ตัวอยาง   ฝกสมาธิในเวลากลางคืนกอนนอน 

4.  อปจายนมัย  หมายถึง   ทําบุญดวยการประพฤติออนนอมถอมตน 
            ตัวอยาง   มีสัมมาคารวะตอครูอาจารย 

5.  เวยยาวัจจมัย  หมายถึง   ทําบุญดวยการชวยขวนขวายรับใช 
            ตัวอยาง   อาสาที่ทํางานใหครูอาจารย 

6.  ปตติทานมัย  หมายถึง   ทําบุญดวยการเฉล่ียสวนแหงความดีใหแกผูอ่ืน 
            ตัวอยาง   การแบงปนสิ่งท่ีดีงามใหกัน 

7.  ปตตานุโมทนามัย  หมายถึง   ทําบุญดวยการยินดีในความดีของผูอ่ืน 
            ตัวอยาง   เม่ือเพื่อนไดรับรางวัลเราก็แสดงความยินดีดวยความจริงใจ 

8.  ธัมมัสสวนมัย  หมายถึง  ทําบุญดวยการฟงธรรม  หรือศึกษาหาความรู 
            ตัวอยาง   สนทนาธรรมกับพระสงฆเม่ือมีโอกาส 

9.  ธัมมเทสนามัย  หมายถึง  ทําบุญดวยการสั่งสอนธรรม ใหความรู หรือใหกําลังใจแกผูอ่ืน 
            ตัวอยาง   อธิบายในสิ่งท่ีเพื่อนไมเขาใจใหเขาใจ 

10. ทิฏุชุกัมม  หมายถึง  ทําบุญดวยการทําความดีใหตรง  คือ เห็นวาทําดีไดดี 
             ตัวอยาง   เห็นดวยกับคนทําความดี 
 
บุญกิริยาวัตถุ  10มีประโยชน คือ   ทางท่ีทําใหเรามีความสุขและเปนคนดี 
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แผนจัดการเรียนรูท่ี  2 / 11  เร่ือง  อุบาสกธรรม  7 
เวลา  1   ชั่วโมง 

1. เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจเรื่องอุบาสกธรรม 7 และนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 

       อธิบายหลักธรรมเรื่องอุบาสกธรรม 7 ได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        อุบาสกธรรม  7 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
         1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
  -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
         2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
  -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
         3)  ทักษะการคิด 
                           -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิด
วิเคราะห   
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อุบาสกธรรม 7 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 

       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อุบาสกธรรม 7 
                    2)  การตอบคําถามเรื่อง  อุบาสกธรรม 7 

3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 
      1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  อุบาสกธรรม 7   จากการตอบ 

คําถาม  
      2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  อุบาสกธรรม 
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4. แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อุบาสกธรรม 7 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  อุบาสกธรรม 7 
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  อุบาสกธรรม 7 
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอ 

เวลา  การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรยีนเกี่ยวกับเรื่อง   อุบาสก- 

ธรรม 7   จากการตอบคําถาม  
             2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  อุบาสกธรรม 7 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี 
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว 
คิดและขอคิด  เชน  การฟงความคิดเห็น  เปนตน 

3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 
เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 

       1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
       2)  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง 

-  เราไปวัดเพื่อจุดประสงคใด 
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5. 2  ขั้นสอน   

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

 1.  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง 
      1.1  ชาวพุทธควรที่จะตองปฏิบัติตนเชนไร 
จึงถือเปนชาวพุทธที่ดี 
      1.2  นักเรียนเคยปฏิบัติเชนนั้นหรือไม 

 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนศึกษาเรื่อง  อุบาสกธรรม 7  จาก
หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษา   
ปที่ 3 

 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

3.  นักเรียนแบงกลุมกลุมละ  8   คน ปฏิบัติดังนี้ 
     3.1  นักเรียนจับคูกัน  4  คู 
     3.2  คูที่ 1  ศึกษาเรื่อง  ไปวัดเปนนิจ และ   
ฟงธรรมสม่ําเสมอ 
     3.3  คูที่ 2  ศึกษาเรื่อง  ศึกษาหาความรูใน
เร่ือง  ขอวัตรปฏิบัติใหยิ่งขึ้นและมีความเลื่อมใส 
ในพระสงฆอยางเสมอภาคกัน 
     3.4  คูที่ 3  ศึกษาเรื่อง  ตั้งใจฟงธรรม โดย
เคารพ และไมแสวงหาบุญเขต  หรือผูวิเศษ  
นอกหลักคําสอนพระพุทธศาสนา 
     3.5  คูที่ 4  ศึกษาเรื่อง  เอาใจใสในการ  
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยศึกษา 
          1)  เนื้อหาสาระ 
          2)  ตัวอยางประกอบการอธิบาย 

            3)  การนําไปประยุกตใชในการดําเนิน- 
ชีวิต 

 

ทักษะการคิดวิเคราะห 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

4. นักเรียนแตละคูมารวมเปนกลุมโดยในกลุม
ตองมีสมาชิกที่มาจาก  4  คูที่ศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรูในสิ่งที่ไดศึกษาทุกหัวขอ 

 

5. ทุกกลุมรวบรวมขอมูลที่ไดแลกเปลี่ยนนํา 
เสนอหนาชั้น  และรวบรวมเปนรูปเลมรายงาน 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

6. นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  อุบาสก -  
ธรรม  7 

 

 
5. 3  ขั้นสรุป 
        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  อุบาสกธรรม 7  โดยการสนทนาซักถาม 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 

       2)  แบบฝกทักษะเรื่อง  อุบาสกธรรม 7            
   6.2  แหลงเรียนรู 
         1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนรวมกลุมกันจัดมุมความรูเร่ือง  อุบาสกธรรม  7  ใตอาคารเรียน 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  ศึกษาขอมูลเร่ืองอุบาสกธรรม 7  จากเอกสารตาง ๆ  
         -  หาตัวอยางประกอบการอธิบาย 
             -  วาดภาพประกอบในแตละขอ 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  อุบาสกธรรมมีประโยชนตอนักเรียนอยางไร 
             -  มีประโยชนตอชาวพุทธอยางไร 
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        3.  ขั้นสรุป 

              -  นําผลการวิเคราะหเสนอเปนมุมความรูใตอาคารเรียน 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  ศึกษาหลักธรรมอื่นที่นาสนใจและจัดมุมความรู      

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยกําหนด
ภาระงาน  แตงคําประพันธเชิญชวนใหคนไปวัด 

ภาระงาน  “ แตงคําประพันธเชิญชวนใหคนไปวัด ” 
การบูรณาการ  มฐ. ท 4.1   ม.3 / 4 
ผลการเรียนรู  สามารถแตงคําประพันธตามความถนัดได 
ผลงานที่ตองการ  คําประพันธตามความถนัดในเรื่องเชิญชวนใหไปวัด             
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาวิธีการแตงคําประพันธตามที่ตนถนัด 
  2.  แตงคําประพันธในเรื่องที่กําหนด 2  บท 
 3.  เขียนผังคําประพันธควบคูไปดวย 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองของการแตงคําประพันธที่นักเรียนเลือก 
 2.  ความคิดสรางสรรคในเนื้อหา 
 3.  ความไพเราะและสอดคลองกับหัวขอที่กําหนด 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ 

เร่ือง  อุบาสกธรรม  7 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนอธิบายอุบาสกธรรม 7   
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง  อุบาสกธรรม 7 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนอธิบายอุบาสกธรรม 7   
 
อุบาสกธรรม 7 ประกอบดวย 

1.  ไปวัดเปนนิจ 
2.  ฟงธรรมสม่ําเสมอ 
3.  ศึกษาหาความรูในเรื่องขอวัตรปฏิบัติใหยิ่งขึ้นไป 
4.  มีความเลื่อมใสในพระสงฆอยางเสมอภาคกัน 
5.  ตั้งใจฟงธรรมโดยเคารพ 
6. ไมแสวงหาบุญเขตหรือผูวิเศษนอกหลักคําสอนพระพุทธศาสนา 
7.  เอาใจใสในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2  / 12  เร่ือง  มงคล 38 
 เวลา  1  ชั่วโมง 

 
1. เปาหมายการเรียนรู 

1.1   ผลการเรียนรู 
        รูและเขาใจเรื่องมงคลชีวิต  38  ประการ และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายเรื่องมงคลชีวิตในหัวขอที่กําหนดได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        มงคล  38   
                    -  มีศิลปวิทยา 
                    -  พบสมณะ 
                    -  ฟงธรรมตามกาล 
                    -  สนทนาธรรมตามกาล 

2.2  ทักษะกระบวนการ 
       1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
 -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
       2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
 -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
       3)  ทักษะการคิด 

              -  ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล  ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง  ทักษะการคิด
แสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดสังเกต  และทักษะการคิดวิเคราะห  
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษา เร่ือง มงคลชีวิต 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก   
                    1)  การทํางานกลุมจากการศกึษาเรื่อง  มงคลชีวิต 

      2)  การตอบคําถามเรื่อง  มงคลชีวิต 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
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3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   มงคลชีวิต จากการตอบคํา 

ถาม  
       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  มงคลชีวิต 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง มงคลชีวิต 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  มงคลชีวิต 
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  มงคลชีวิต 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  มงคลชีวิต 

จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  มงคลชีวิต 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี 

ระเบียบและการมีสวนรวม 
แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด 

และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง 
              -  นักเรียนพบพระสงฆนักเรียนทําอยางไร 
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5.2  ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1.  ตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตการกระทําเมื่อ
พบพระสงฆ 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

2. ครูสุมนักเรียนออกมาแสดงบทบาทเวลาพบ
พระสงฆตามสถานที่ตาง ๆ  

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

3.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  การพบ
สมณะ 

 

4.  นักเรียนสงตัวแทนในแตละแถวออกมา
อภิปราย มงคลชีวิต ในหัวขอ 
        “ การฟงธรรมและสนทนาธรรมตามกาล”

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

5.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป หัวขอการฟง
ธรรมและสนทนาธรรมตามกาล 

 

6.  ครูใหนักเรียนดูบทกลอนตอไปนี้ 
        “ อันความรู  รูกระจางเพียงอยางเดียว 
         ขอใหเชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผล 
         อาจประเสริฐเชิดชูฟูสกนธ 
         ถึงคนจนพงศไพรก็ไดดี ” 
      6.1  มีความหมายวาอยางไร 
      6.2  สามารถนําไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตไดหรือไม เพราะเหตุใด 

ทักษะการคิดสังเกต 
ทักษะการคิดวิเคราะห 

7.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง มีศิลปวิทยา  
8.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  มงคลชีวิต  

5.3  ขั้นสรุป 
        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  มงคลชีวิตตามหัวขอที่กําหนด โดยการสนทนา     
ซักถาม 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   

       2)  แบบฝกทักษะเรื่อง  มงคลชีวิต 
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6.2  แหลงเรียนรู 
        1) หองสมุดโรงเรียน 
        2) หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นิมนตพระสงฆ / ผูมีความรูในทองถ่ินมาใหความรูเร่ือง มงคลชีวิต 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  เชิญวิทยากรใหความรูเร่ือง  มงคลชีวิต 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  มงคลชีวิตมีประโยชนอยางไร 
             -   ไมปฏิบัติตามไดหรือไม เพราะเหตุใด 
             -  หากคนในสังคมปฏิบัติตามผลจะเปนอยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  ฟงจากวิทยากร  สนทนาซักถาม 
             -  บันทึกลงสมุด 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  นําผลการศึกษาจัดปายนิเทศ  เพื่อเผยแพร        

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  สาระ พระพุทธศาสนา  โดยกําหนดภาระงาน  ศึกษาหลักธรรมที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จในการศึกษา 

ภาระงาน  “ ศึกษาหลักธรรมท่ีทําใหประสบความสําเร็จในการศึกษา ” 
การบูรณาการ  มฐ.  ส 1.3   ม.3 / 1 
ผลการเรียนรู  อธิบายหลักธรรมที่ทําใหประสบความสําเร็จ 
ผลงานที่ตองการ  หลักธรรมที่ทําใหประสบความสําเร็จในการศึกษา 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาหลักธรรมที่ทําใหประสบความสําเร็จในการศึกษา  1  หลักธรรม 
 2.  เขียนและอธิบายหลักธรรมและการนําไปประยุกตใชลงบนกระดาษชารต 
 3.  ตกแตงใหสวยงาม 
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เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองและสอดคลองของหลักธรรมกับหัวขอที่กําหนด 
 2.  ความชัดเจนในการนําเสนอ 
 3.  ความสวยงามและสรางสรรคของชิ้นงาน 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ  
เร่ือง  มงคลชีวิต 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนไปฟง / อานเกี่ยวกับธรรมคนละ 1 เร่ือง เขียนอธิบายสรุปในหัวขอ 
1.  เนื้อหาสาระ 
2.  อานแลวไดอะไรบาง 
3.  นักเรียนจะนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตไดอยางไร 
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เฉลยแบบฝกทักษะ  
เร่ือง  มงคลชีวิต 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนไปฟง / อานเกี่ยวกับธรรม คนละ 1 เร่ือง เขียนอธิบายสรุปในหัวขอ 

1. เนื้อหาสาระ 
2. อานแลวไดอะไรบาง 
3. นักเรียนจะนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตไดอยางไร 

 
สรุป 
   ไมไดดั่งใจ 
คนท่ีมีอารมณฉุนเฉียว  หงุดหงิด โกรธงาย   จะสงผลเสียตอรางกายและจิตใจ  เชน   แกกอนวัย      
สุขภาพจิตไมดี  ทํางานมักไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร   หลวงพอปญญานันทะ  เรียกคนประเภท
นี้วา  คนไวไฟ  เปนพวกใจรอน  อารมณรุนแรง โกรธเกรี้ยวตลอดเวลา  เพราะความโกรธมันมาจาก
ความไมไดดั่งใจตนเอง   การแสดงออกเชนนี้บอย ๆ จะทําใหระบบประสาทและอวัยวะตาง ๆ ใน 
รางกายทํางานสับสน วุนวาย ไมปกติ  ผลท่ีสุดก็ทําใหรางกายผิดปกติ เกิดโรคภัยไขเจ็บขึ้นมา 
เพราะสาเหตุมาจากความโกรธนั่นเอง 
 
อานแลวไดอะไรบาง 
 ไดขอคิดสําหรับคนที่รักตนเอง  ตองระงับความโกรธใหไดจะทําใหมีสุขภาพดี 
 
นําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
 หาวิธีระงับความโกรธใหไดเพื่อสุขภาพชีวิตของตนเอง 
 
 
จากหนังสือ ปรุงความสุขใหกรุนในหัวใจ  ของ ไพโรจน  อยูมณเทียร 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 13   เร่ือง  พุทธศาสนสุภาษิต    
เวลา  1  ชั่วโมง 

1. เปาหมายการเรียนรู 
1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจความหมายพุทธศาสนสุภาษิตและนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตและนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        พุทธศาสนสุภาษิต 

       -  อตฺตา  หเว  ชิตํ  เสยฺโย      =  ชนะตนนั่นแหละดีกวา 
       -  ธมฺมจารี  สุขํ  เสติ     =  ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข 
       -  ปมาโท  มจฺจุโน  ปทํ     =  ความประมาทเปนทางแหงความตาย 
       -  สุสฺสูสํ  ลภเต  ปฺญํ  =  ผูฟงดวยดียอมไดปญญา 

 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
  -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
  -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
              -  ทักษะการคิดระบ ุ ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดเชื่อมโยง  และทักษะ
การคิดแสดงความคิดเห็น 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต  
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก   

       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 
       2)  การตอบคําถามเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
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3.4  ความรูความเขาใจ 
      1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต   จากการ         

ตอบคําถาม  
      2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต  
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พุทธ- 

ศาสนสุภาษิต  จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี 

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว       

คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  นักเรียนดูบัตรคํา  “ อตฺตาห ิ  อตฺตโนนาโถ”   ครูตั้งคําถาม 
              -  อานวาอยางไร 
              -  แปลวาอะไร 
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  -  คํานี้เรียกวาอะไร 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง  ความหมายของ
พุทธศาสนสุภาษิต 

ทักษะการคิดระบุ 

2.  ตัวแทนนักเรียนบอกความสําคัญของ      
พุทธศาสนสุภาษิตที่มีตอตนเอง 3 - 4 คน 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

3.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความหมายและ
ประโยชนของพุทธศาสนสุภาษิต 

 

4.  นักเรียนแบงกลุม  8  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
     4.1  กลุมที่  1 และ  2  ศึกษา  พุทธศาสน-
สุภาษิต   อตฺตา  หเว  ชิตํ  เสยฺโย        
     4.2  กลุมที่  3 และ 4  ศึกษา  พุทธศาสน-
สุภาษิต   ธมฺมจารี  สุขํ  เสติ        
     4.3  กลุมที่  5 และ 6  ศึกษา  พุทธศาสน-
สุภาษิต   ปมาโท  มจฺจุโน  ปท ํ     
     4.4  กลุมที่  7 และ 8  ศึกษา  พุทธศาสน-
สุภาษิต   สุสฺสูสํ  ลภเต  ปฺญํ   
    โดย 
            1)  แปลความหมาย 
            2)  เขียนเปนคําอานภาษาไทย 
            3)  นําหลักธรรมที่เกี่ยวของ  1  หลัก-
ธรรม 
            4)  ตัวอยางประกอบการอธิบาย 
            5)  การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
         6)  แบบฝกทักษะ   
    วิธีการนําเสนอ 

             -  กลุมที่รับหัวขอเดียวกันตองใช
หลักธรรมคนละหลักธรรมและใชวิธีการนํา
เสนอที่แตกตางกัน      

 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห 
ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
6.  นักเรียนรวบรวมผลงานทั้งหมดจัดมุมความรู
หลังชั้นเรียน 

 

7.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะที่กลุมเตรียมมา
หลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอแตละกลุม 

 

5.3  ขั้นสรุป 
        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต  โดยการสนทนาซักถาม 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

       2)  บัตรคํา  อตฺตาหิ  อตฺตโน นาโถ            
        3)  แบบฝกทักษะเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต  ตามที่นักเรียนแตละกลุมเตรียมมา 
   6.2  แหลงเรียนรู 
        1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนศึกษาและนําเสนอพุทธศาสนสุภาษิตที่นักเรียนสนใจโดยนําเสนอหนาเสาธง
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  ศึกษาคําพุทธศาสนสุภาษิตที่สนใจคนละ  1  คํา 
             -  คําอานอานวาอยางไร  เขียนเปนภาษาไทย 
             -  คําแปลวาอยางไร     
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  หลักธรรมที่เกี่ยวของที่สามารถทําใหประสบความสําเร็จตามคําพุทธศาสน-
สุภาษิต 
             -  การนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  นําเสนอหนาเสาธงในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาครั้งละ  2 - 3  คน 
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       4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สนใจนําเสนอหนาเสาธง 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  โดยกําหนด
ภาระงาน  วาดภาพประกอบคําอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต 

ภาระงาน  “วาดภาพประกอบคําอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต ”  
การบูรณาการ  มฐ.  ศ 1.1   ม.3 / 1 
ผลการเรียนรู  วาดภาพตามที่กําหนดได 
ผลงานที่ตองการ  ภาพประกอบคําอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต          
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตที่สนใจ   1   คํา 
 2.  วาดภาพประกอบคําอธิบายตามคําที่เลือก 
 3.  ระบายสีใหสวยงาม 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองสอดคลองของความหมายกับรูปภาพ 

2.  ความสวยงามของภาพ 
3.  ความคิดสรางสรรค 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 14  เร่ือง  พระไตรปฎกและคําศัพททางพระพุทธศาสนา   
เวลา  1  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

         รูและเขาใจความหมายและเห็นคุณคาของพระไตรปฎกและเขาใจคําศัพททางพระ-
พุทธศาสนา 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  อธิบายความหมายและคุณคาของพระไตรปฎกได 
        2)  อธิบายคําศัพททางพระพุทธศาสนาได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        1)  พระไตรปฎก 
        2)  คําศัพททางพระพุทธศาสนา 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
  -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
  -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
              -  ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง  ทักษะการคิดสรุปขอมูล  ทักษะการคิดแสดง
ความคิดเห็น  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  และทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พระไตรปฎกและคําศัพททางพระพุทธศาสนา 
       2)  ผลงานกลุมจากการเลนเกมเรื่อง พระไตรปฎก 

 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พระไตรปฎก และคําศัพททางพระพุทธศาสนา 
       2)  การเลนเกมเรื่อง  พระไตรปฎก  
       3)  การตอบคําถามเรื่อง  พระไตรปฎกและคําศัพททางพระพุทธศาสนา 
 
 



 158

3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พระไตรปฎก และคําศัพททาง 

พระพุทธศาสนา  จากการตอบคําถาม  
       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  พระไตรปฎกและคําศัพท 

ทางพระพุทธศาสนา 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พระไตรปฎกและคาํศัพททางพระพุทธศาสนา 
2)  ผลงานกลุมจากการเลนเกมเรื่อง  พระไตรปฎก 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พระไตรปฎก  และคําศัพททาง   

พระพุทธศาสนา 
2)  สังเกตพฤติกรรมการเลนเกมเรื่อง  พระไตรปฎก  
3)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  พระไตรปฎก  และคําศัพททางพระพุทธ- 

ศาสนา 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พระไตร- 

ปฎก คําศัพททางพระพุทธศาสนา  จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  พระไตรปฎกและ        

คําศัพททางพระพุทธศาสนา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ การตรงตอเวลา  ความมี 
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว       
คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
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3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 
เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
 4)  แบบทดสอบหลังเรียน 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  ครูสนทนากับนักเรียนถึงคัมภีรของศาสนาตาง ๆ   เชน 
  -  คัมภีรของศาสนาอิสลามคืออะไร 
  -  คัมภีรของศาสนาคริสตคืออะไร 
  -  คัมภีรของศาสนาพุทธคืออะไร 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูตั้งคําถาม 
     1.1  คัมภีรคืออะไร 
     1.2  พระไตรปฎกมีความหมายวาอยางไร 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนศึกษา วีซีดี พระไตรปฎก  และจด
บันทึกลงในสมุด 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

3.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนในหัวขอ 
     3.1  ความหมาย  
   3.2  บอกความสําคัญ   

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

4.  ตัวแทนแตละแถวออกมาเขียนองคประกอบ
ของพระไตรปฎก  โดยผลัดกันออกมาจนขอมูล
ครบ     

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

5.  แถวที่ออกมาแลวเติมไมไดถูกลงโทษตามแต
เพื่อนในชั้นใหทําอะไร 

 

6.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  พระไตร-
ปฎก   

 

7.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  พระไตรปฎก 
และรวมกันเฉลย 

 

8.  นักเรียนแบงกลุมตามแถวที่นั่ง  รับใบงาน 
เร่ือง  พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร    
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
9.  ตัวแทนกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน นักเรียน
รวมกันสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

10.  นักเรียนรวมกันศึกษาคําศัพททางพระพุทธ-
ศาสนาโดยการแสดงความคิดเห็น  คําวา 
       10.1  อัตตา 
       10.2  อนัตตา 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

11.  นักเรียนศึกษาคําศัพททางพระพุทธศาสนา
จากหนังสือพจนานุกรมศัพททางพระพุทธ-
ศาสนา  และนําเสนอหนาชั้นเรียน  โดยการสุม
เรียกของครูผูสอน 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

12.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  คําศัพท
ทางพระพุทธศาสนา 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 

        1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  พระไตรปฎก และคําศัพททางพระพุทธศาสนา 
โดยใชแผนผังบนกระดานดํา  และการสนทนาซักถาม 
        2)  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
        2) วีซีดี เร่ือง  พระไตรปฏก            
        3)  แบบฝกทักษะเรื่อง  พระไตรปฏก 
   6.2  แหลงเรียนรู 
       1)  หองสมุดโรงเรียน 
       2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนแบงกลุมทํารายงานเรื่อง เร่ืองนารูในพระไตรปฎกคนละ 1 เร่ือง โดยสรุปใจ
ความสําคัญและหลักธรรม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  เลือกเรื่องนารูที่สนใจ  1  เร่ืองจากพระไตรปฎก 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
             -  เนื้อหาสอนอะไร 
             -  นําไปใชในชีวิตไดอยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  เขียนสรุปขอมูลหลักธรรมที่ไดจากการคิดวิเคราะห 
             -  เปนรูปรายงาน 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  เปรียบเทียบกับปญหาของตนเองแลวนําหลักธรรมมาแกปญหา 

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โดยกําหนด
ภาระงาน  เขียนเรียงความเรื่อง ความคาดหวังในอนาคตของขาพเจา 

ภาระงาน  “ ความคาดหวังในอนาคตของขาพเจา ” 
การบูรณาการ  มฐ.  ท  2.1  ม.3 /  2 
ผลการเรียนรู  เขียนเรียงความตามหัวขอที่กําหนดได 
ผลงานที่ตองการ  เรียงความเรื่องความคาดหวังในอนาคตของขาพเจา 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1. วางโครงเรียงและศึกษาขอมูลเพิ่มเติม 

2. เขียนเรียงความตามหัวขอที่กําหนด ตามโครงเรื่องที่วางไว 
 3. ความยาวตามความเหมาะสม 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองตามหลักการเขียนเรียงความ 
 2.  เนื้อหามีความสรางสรรคและสอดคลองกับหัวขอที่กําหนด 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ 
เร่ือง  พระไตรปฎก 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนอธิบายมาใหเขาใจ 
1.  พระไตรปฎก หมายถึง 
............................................................................................................................................................. 
 
2.   

พระไตรปฎก 
  
  
  
  
 
  
3.  พระไตรปฎกมีประโยชน คือ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
4.  คําอัตตา  หมายถึง 
............................................................................................................................................................ 
5.  คําอนัตตา  หมายถึง 
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................  
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง  พระไตรปฎก 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนอธิบายมาใหเขาใจ 
1.  พระไตรปฎก  หมายถึง 
     คัมภีรท่ีรวบรวมพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ( รวมท้ังพระสาวกบางรูป ) 
2.   

พระไตรปฎก 
  
  
  
  
 
  
3.  พระไตรปฎกมีประโยชน คือ 

1)  เปนคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 
2)  เปนแหลงรวบรวมหลักธรรมคําสั่งสอน 
3)  เปนสัญลักษณของศาสนา 
4)  เปนแมบทสําหรับตีความธรรมะ 

4.  คําอัตตา  หมายถึง 
     ตัวตน  หรือความรูสึกวาเปนตัวเรา  ของเรา  
5.  คําอนัตตา  หมายถึง 
     มิใชตัวมิใชตน  เปนความจริงแทท่ีมีอยูในธรรมชาติ  เปนกฎแหงไตรลักษณ คือ  อนิจจัง  ทุกขงั 
อนัตตา   
  
   
 
 
 
 
 
 
 

พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 

 
ความรับ   
ผิดชอบ 

ความ       
เสียสละ 

การตรง     
ตอเวลา 

ความมี
ระเบียบ 

 
 

ท่ี 

              พฤติกรรม 
 
ชื่อ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน     3  -  ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2 - ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1 - ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 11  -  12  คะแนน       ดีมาก 
   9  -  10  คะแนน ดี 
   7  -  8   คะแนน พอใช 
 ต่ํากวา   7  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟง ผูอ่ืน 

ความตั้งใจ  
 

ท่ี 

              พฤติกรรม 
 
ชื่อ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน     3  -  ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2 -  ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1 - ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 11  -  12  คะแนน       ดีมาก 
   9  -  10  คะแนน ดี 
   7  -  8  คะแนน               พอใช 
 ต่ํากวา   7  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

1. ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 
 

คะแนน  
ท่ี 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

 
ผูประเมิน ........................................... 

               .........../............/........... 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 

       2.    เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
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       3.   รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
       4.   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
       5.   การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดสําเร็จตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมสําเร็จชากวาเวลาที่กําหนด 
      6.    ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90  สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ  50   สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี  2 
(Self  Reflection) 

1. การประเมินตนเองของผูเรียน  ใหดําเนินการดังนี้ 
1.1 ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบ   โดยอาจเขียนไวบน

กระดานดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาไดเรียนอะไรบาง 
1.2 ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 
 

บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี..................................... 
วัน / เดือน / ป ท่ีบันทึก  ................./...................../.................... 

รายการบันทึก 

1. จากการเรียนที่ผานมาไดมีความรูอะไรบาง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

2. ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 
3. ส่ิงที่ยังไมรู  ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
4. ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 
2. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 
 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย............................................................. 
1. ความเปนมาของปญหา 

ส่ิงที่คาดหวัง............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 ส่ิงที่เปนจริง................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
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  ปญหาที่พบคือ............................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
 สาเหตุของปญหาคือ................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 แนวทางการแกไขปญหาคือ........................................................................................................ 
2. วัตถุประสงคในการแกปญหา 

          2.1 เพื่อแกปญหาเรื่อง............................................................................................................... 
                ของนักเรียนชั้น................................หอง..............จํานวน........... คน โดยใช.................... 
                 .......................................................................................................................................... 
          2.2  เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ...............................................................................  
                 ..................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย......................................... 
3. ขอบเขตของการแกปญหา 
 3.1 กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น............... หอง............ จํานวน................คน 
  ในภาคเรียนที่................. ปการศึกษา.................. ที่มีปญหาเกี่ยวกับ................................... 
 3.2 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง................................. หนวยการเรียนรู..............................
  วิชา.................................................................................................. 
 3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ................. สัปดาห/เดือน  ตั้งแตวันที่ .............................    
               เดือน...................... พ.ศ. ........... ถึงวันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ............... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
 4.1 เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ.........................................................................................
 .................................................................................................................................................... 
  ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้............................................................................. 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................... 

4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ.......................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 

  ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้........................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

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

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



 171

    
 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
  1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา............................. 

    โดย.............................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................. 
   2) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ..................................................... 
       โดย............................................................................................................................... 
 4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้............ 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
5. ผลการแกปญหา 
 ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ............................................................................................................. 
 ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ ................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
         .................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  เร่ือง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  พระรัตนตรัย  หมายถึงอะไร  
 ก.  แกวประเสริฐ 3 ดวง 
 ข.  แกว  3  ดวง 
 ค.  แกว  3  ประการ 
 ง.  แกววิเศษ  3  ดวง 
2.  สุปะฏิปนโน  หมายถึงอะไร  
 ก.  เปนผูควรแกการทําอัญชลี 
 ข.  เปนผูควรแกทักษิณา 
 ค.  เปนผูปฏิบัติดี 
 ง.  เปนผูปฏิบัติตรง 
3.  ความทุกขทั้งปวงในอริยสัจ 4  เกิดจากขอใด  
 ก.  กิเลส 
 ข.  ขันธ  5 
 ค.  วัฏฏะ 3 
 ง. ไตรลักษณ 
4.  สุตมยปญญา คือปญญาที่เกิดจากสิ่งใด  
 ก.  การคิด 
 ข.  การอาน 
 ค.  การพูดคุย 
 ง.  การศึกษาไดยินและไดฟง 
5.  ความประมาท  หมายถึงอะไร  
 ก.  การมีสติ 
 ข.  การขาดสติ  เลินเลอ 
 ค.  ความเพอเจอ 
 ง.  ความฟุงเฟอ 
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6.  พระวินัยปฎกมีจํานวนเทาใด  
 ก.  21000  ธรรมขันธ 
 ข.  42000  ธรรมขันธ 
 ค.  84000  ธรรมขันธ 
 ง.  21000  .ธรรมขันธ 
7.  สีลมัยคือการทําบุญดวยอะไร  
 ก.  การใหทาน 
 ข.  การเจริญภาวนา 
 ค.  การรักษาศีล 
 ง.  การฟงธรรม 
8.  สมชีวิตา  หมายถึงอะไร  
 ก.  มีคนดีเปนเพื่อน 
 ข.  มีความขยันหมั่นเพียร 
 ค.  หมั่นดูแลรักษา 
 ง.  การใชจายสมควรแกฐานะ 
9.  ภาวะที่อยากพนจากสภาพที่เปนอยูเรียกวาอะไร  
 ก.  ภาวะตัณหา 
 ข.  วิภวตัณหา 
 ค.  โรคตัณหา 
 ง.  วิกฤตตัณหา 
10. ปญญาแปลวาอะไร  
 ก.  ความรอบรู 
 ข.  ความรู 
 ค.  ความรูรอบ 
 ง.  ความเฉลียวฉลาด 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  เร่ือง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
1.  ก 

            2.  ค 
            3.  ข 
            4.  ง 
            5.  ข 
            6.  ก 
            7.  ค 
            8.  ง 
             9.  ข 
            10.  ค 
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เฉลยคําถามทายหนวย 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  เร่ือง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

1.  สังฆคุณ หมายถึงอะไร  จงอธิบาย 
 คุณลักษณะของพระอริยสังฆ    9  ประการ  แบงเปน  2 สวน  คือ   สวนท่ีเปนอัตตคุณ
หมายถึง  คุณลักษณะสวนตัว  4  ประการ  อีก 4 ประการ  คือคุณท่ีเปนประโยชนเก้ือกูลคนอ่ืน 
2.  อริยสัจ 4  มีจุดเดนที่ควรนํามาปฏิบัติตามอยางไร  จงอธิบาย   
 คือ  การรูแทจริงถึงปญหาที่เกิด  รูวิธีแสวงหาหนทางแกไข ทําใหสามารถแกปญหาตาง ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.  การพูดโกหกเพื่อเอาตัวรอดจากอันตราย  จัดเปนสัมมาวาจาในมงคล 38 หรือไม เพราะเหตุใด 
  ไมเปน  เพราะตัวเองรอดแตอาจทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 
4.  “ นกนอยทํารังแตพอตัว ” บงบอกถึงสัปปุริสธรรมขอใดบาง  จงอธิบาย 
  1)  การรูจักตน 

 2)  การรูจักประมาณ 
5.  พุทธศาสนสุภาษิต  “ อตฺตา  หเว  ชิตํ  เสยโย ” หมายความวาอยางไร  และเนนการปฏิบัติตน
อยางไร  
 การชนะตนนั่นแหละดีกวา  เนนการปฏิบัติอยางมีสติสัมปชัญญะ มีความอดทนอดกลั้น 
6.  พระไตรปฎกมีคุณคาตอผูที่สนใจศึกษาทุกคน  เพราะเหตุใด  
 เพราะเปนท่ีรวบรวมพระธรรมคําสั่งสอนที่สามารถนําไปปฏิบัติได  ทําใหชีวิตมีความสุข 
  
 
 


