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หนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ  ศิลปะ  ภาษาไทย 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย    
 มฐ. ส 1.1 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส 1.1  ม. 3 / 1,2 ,4 ,5 
3.  สาระการเรียนรู 
    3.1  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา 
        1)  พระพุทธศาสนาในประเทศแถบตะวันตก 
        2)  พระพุทธศาสนาในประเทศแถบตะวันออก 
     3.2  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรมและความสงบ
สุขใหแกโลก     
   3.3  พุทธประวัติ 
                     1)  การแสดงปฐมเทศนา 
                     2)  การแสดงโอวาทปาฏิโมกข 
                     3)  การศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตาง ๆ 
   3.4  ชาดก 
         1)  นันทวิสาลชาดก 
                     2)  สุวรรณหังสชาดก 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ 
       2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศตาง ๆ 
       3)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง พุทธประวัต ิ
       4)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ชาดก  

 4.2  กระบวนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       รวมกันวางแผนพัฒนาตนเองและกลุมเพื่อนตามคุณธรรมจากชาดกที่ศึกษาใน      

โรงเรียน 
4.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจบหนวยการเรียน 
       แบบทดสอบหลังเรียน 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 
แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง การ
เผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ 
       2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง การ
นับถือพระพุทธศาสนาของประเทศตาง ๆ  
       3)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง พุทธ
ประวัติ 
       4)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง 
ชาดก  

 
 -   อธิบาย    ติดตาม 
 
 

- อธิบาย ยกตัวอยาง    
ติดตาม     

 
 -   ศึกษา  คนควา      
รายงาน สรุปผล 
-  ศึกษา คนควา รายงาน 
สรุปผล 

5.2  การปฏิบัติงาน 
       รวมกันวางแผนพัฒนาตนเองและกลุม
เพื่อนตามคุณธรรมจากชาดกที่ศึกษาในโรง
เรียน 

 
-  อธิบาย แนะนําวิธีการ
ทํางานกลุม   
 
  

 
-  นักเรียนรวมมือกัน
ปฏิบัติตามกติกาของ
กลุม 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 

-  อธิบาย สรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบในแต
ละหนวยยอย 

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

1.  เปาหมายการเรียนรู 
1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจประวัติการเผยแผและการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
1.2  จุดประสงคการเรียนรู 

        อธิบายประวัติการเผยแผและการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        ความสําคัญของพระพุทธศาสนา 
        -  พระพุทธศาสนาในประเทศแถบตะวันตก 
        -  พระพุทธศาสนาในแถบประเทศตะวันออก 
             2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
              -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
              -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
              -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิด
เชื่อมโยง และทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ 
3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การเผยแผพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา    

เขาสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  
       2)  การตอบคําถามเรื่อง การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
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3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  การเผยแผพระพุทธศาสนาเขา 

สูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  จากการตอบคําถาม  
       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง การเผยแผพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆทั่วโลก 
ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การเผยแผพระพุทธศาสนาพระ- 

พุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  การเผยแผพระพุทธศาสนาและการนับถือ 

พระพุทธศาสนาในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ   การตรงตอ 

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  การเผยแผ 

พระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง การเผยแผพระพุทธ- 

ศาสนาพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  
ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  
การเสนอแนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 

3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 
เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
 4)  แบบทดสอบกอนเรียน 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
        3)  นักเรียนดูภาพพระสงฆที่เปนชาวตางชาติ ครูตั้งคําถาม 
              -  ทานเขามานับถือศาสนาพุทธไดอยางไร 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูตั้งประเด็นปญหา 
     -  วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศ
ตาง ๆ ทั่วโลกมีวิธีใดบาง 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนแบงกลุม  7  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
     2.1  กลุมที่ 1 ศึกษาเรื่อง  การเผยแผพระพุทธ
ศาสนาเขาสูประเทศอินเดีย 
     2.2  กลุมที่ 2 ศึกษาเรื่อง  การเผยแผพระพุทธ
ศาสนาเขาสูประเทศศรีลังกา 
     2.3  กลุมที่ 3 ศึกษาเรื่อง  การเผยแผพระพุทธ
ศาสนาเขาสูประเทศจีน    
     2.4  กลุมที่ 4 ศึกษาเรื่อง  การเผยแผพระพุทธ
ศาสนาเขาสูประเทศญี่ปุน    
     2.5  กลุมที่ 5 ศึกษาเรื่อง  การเผยแผพระพุทธ
ศาสนาเขาสูประเทศอังกฤษ  
     2.6  กลุมที่ 6 ศึกษาเรื่อง  การเผยแผพระพุทธ
ศาสนาเขาสูประเทศเยอรมณี 
     2.7  กลุมที่ 7 ศึกษาเรื่อง  การเผยแผพระพุทธ
ศาสนาเขาสูประเทศสหรัฐอเมริกา  โดย 
            1)  วาดแผนที่เสนทางการเผยแผ 
            2)  วิธีการเผยแผ 
            3)  ผลที่เกิดขึ้น 
            4)  การพัฒนา/สงเสริม 
            5)  ประโยชนที่เกิดกับประเทศไทย    

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 
ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
            6)  นําเสนอโดยการจัดเปนฐานความรูใช
ปายนิเทศจัดเปน 7 ฐาน 

 

3.  วิธีการนําเสนอจัดเปนฐานความรู 7 ฐาน   
นักเรียนเขาฐานศึกษาและจดบันทึกความรูทั้ง   
7 ฐาน 
      โดย 
      3.1  กลุมที่ 1  เขาฐานที่  2 
      3.2  กลุมที่ 2  เขาฐานที่  3 
      3.3  กลุมที่ 3  เขาฐานที่  4 
      3.4  กลุมที่ 4  เขาฐานที่  5 
      3.5  กลุมที่ 5  เขาฐานที่  6 
      3.6  กลุมที่ 6  เขาฐานที่  7 
      3.7  กลุมที่ 7  เขาฐานที่  1 
      วนจนศึกษาครบทุกฐาน 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

4.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  การเผยแผ
พระพุทธศาสนาสูเขาประเทศตาง ๆทั่วโลก 

 

  
5.3  ขั้นสรุป 

        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ ทั่ว
โลกดวยการสนทนาซักถามและใชฐานความรูเปนเอกสารประกอบ 
 6.  สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู 

6.1  สื่อการเรียนรู 
       1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

        2)  รูปภาพพระภิกษุชาวตางชาติ      
        3)  แบบฝกทักษะเรื่อง การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆทั่วโลก 
              6.2  แหลงเรียนรู 
                     1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นิมนตพระสงฆ / ผูมีความรูชาวตางชาติมาใหความรูเร่ือง  การนับถือพระพุทธศาสนา
ของตนเอง 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
              -  เชิญวิทยากรผูมีความรูชาวตางชาติมาใหความรูเร่ือง  เหตุที่นับถือพระพุทธ-
ศาสนา 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
              -  ทานนับถือศาสนาพุทธเพราะเหตุผลใด 
              -  ศึกษาศาสนาพุทธแลวไดอะไรบาง 
              -  คิดอยางไรจึงบวช 
        3.  ขั้นสรุป 
              -  ฟงจากวิทยากร  สนทนาซักถาม 
              -  บันทึกลงสมุด 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
              -  เปรียบเทียบกับการเผยแผและเขาเปนศาสนิกชนของศาสนาอื่น           

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร  โดยกําหนดภาระงาน  ศึกษาเสนทางการเผยแผพระพุทธศาสนาเขา
สูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 

 
ภาระงาน  “ ศึกษาเสนทางการเผยแผเขาสูประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ” 

การบูรณาการ  มฐ.  ส 5.1  ขอ 5 
ผลการเรียนรู  เขียนเสนทางการเผยแผเขาสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
ผลงานที่ตองการ  เสนทางการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาเสนทางการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
 2.  ลงเสนทางบนแผนที่โลกตามที่ศึกษา 
 3.  ระบายสีใหสวยงาม 
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เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองของเสนทางการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลกที่
กําหนด 
 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 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 



 

 

10

แบบฝกทักษะ 
เร่ือง  การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 

 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้มาใหเขาใจ 
 
1.  สรุปวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ  
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
2.  ขอดีที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย 
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
3.  ผูที่ทําใหเกิดการเผยแผไดดีคือใคร 
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
4.  การที่ทําใหพระพุทธศาสนามีอายุยืนนานคืออะไร 
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
5.  นักเรียนเปนผูหนึ่งที่สามารถทําการเผยแผและอนุรักษพระพุทธศาสนาไดโดยวิธีใด 
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 

เร่ือง  การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้มาใหเขาใจ 
 
1.  สรุปวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ  
  1.   พระภิกษุนําเขาไปเผยแผ 
 2.  นักปราชญท่ีสนใจศึกษา 
 3.  นักเขียน 
 4.  ประชาชนที่ยายเขาไปตั้งถิ่นฐาน 
 5.  ผูนําประเทศสนใจ 
2.  ขอดีที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย 
  1.  ใหความชวยเหลือกันดี 
 2.  มองประเทศในแงพันธมิตร 
3.  ผูที่ทําใหเกิดการเผยแผไดดีคือใคร 
  1.  ผูนําประเทศ 
 2.  นักปราชญ 
 3.  ประชาชนที่ยายถิ่นฐาน 
4.  การที่ทําใหพระพุทธศาสนามีอายุยืนนานคืออะไร 
  1.  ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอน 
 2.  เขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 3.  สั่งสอนชนรุนหลัง 
5.  นักเรียนเปนผูหนึ่งที่สามารถทําการเผยแผและอนุรักษพระพุทธศาสนาไดโดยวิธีใด 
  1.  ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอน 
 2.  นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 / 2 เร่ือง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสรรค  
                        อารยธรรม และความสงบสุขใหแกโลก 

                                                เวลา  2  ชั่วโมง 
1.  เปาหมายการเรียนร 

1.1  ผลการเรียนรู 
        เห็นคุณคาและความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม 
และความสงบสุขใหแกโลก 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        บอกคุณคาและความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม 
และความสงบสุขใหแกโลกได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
       ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม และความสงบ

สุขใหแกโลก    
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
  -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
  -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
              -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  และทักษะการคิด   
สรางสรรค 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวย      
สรางสรรคอารยธรรม และความสงบสุขใหแกโลก    

3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวย     

สรางสรรคอารยธรรม และความสงบสุขใหแกโลก    
       2)  การตอบคําถามเรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสรรค 

อารยธรรม และความสงบสุขใหแกโลก    
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3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก                              

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   ความสําคัญของพระพุทธ- 

ศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม และความสงบสุขใหแกโลก  จากการตอบคําถาม  
       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธ- 

ศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม และความสงบสุขใหแกโลก    
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสราง 
สรรคอารยธรรม และความสงบสุขใหแกโลก    

ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา 

ในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม และความสงบสุขใหแกโลก    
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ 

ที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม และความสงบสุขใหแกโลก    
ดานลักษณะพึงประสงค 
 -  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอ 

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ความ 

สําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรมและความสงบสุขใหแกโลก  จาก
การตอบคําถาม  

2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ความสําคัญของพระ- 
พุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรมและความสงบสุขใหแกโลก    
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  
ความมรีะเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอแนว 
คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
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              3) แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  นักเรียนฟงเพลง “We  are  the  world ”  ครูตั้งคําถาม 
  -  เคยฟงหรือไม 
  -  เนื้อหาของเพลงหมายถึงเรื่องอะไร 
                           -  ฟงแลวมีความรูสึกอยางไร 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนรวมสนทนา 
 คําวา “ สันติภาพ” 
     1.1  หมายความวาอยางไร 
     1.2  มีความสําคัญอยางไร  

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนแบงกลุม  4  กลุม  ศึกษาเรื่องผูที่
ปฏิบัติงานดานสันติภาพ 
      2.1  กลุมที่  1  ศึกษาองคดาไลลามะ 
      2.2  กลุมที่  2  ศึกษาพระพรหมคุณาภรณ 
      2.3  กลุมที่  3  ศึกษาแมชีศันสนีย  เสถียรสุต 
      2.4  กลุมที่  4  ศึกษาทานพุทธทาสภิกขุ 
      โดยศึกษาคนควา 
             1)  เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ 
             2)  อินเทอรเน็ต 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

3.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาโดยเลือก
วิธีการ 
     3.1  รายงาน 
     3.2  แผนใส 
     3.3  คอมพิวเตอรโดยใชเพาวเวอรพอยท 
     3.4  ปายนิเทศ 

ทักษะการคิดสรางสรรค 

4.  ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม และสรุป
พระพุทธศาสนากับสันติภาพของโลก  
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
 5.  ครูตั้งประเด็นคําถาม สุมถามนักเรียนเฉพาะ
เลขที่ที่เปนเลขคู  4-5 คน 
       -  พระพุทธศาสนาสรางอารยธรรมใหแก
โลกไดอยางไร 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

6.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  พระพุทธ-
ศาสนาสรางอารยธรรมใหแกโลก 

 

7.  ครูใหนักเรียนที่มีเลขที่เปนเลขคี่ตั้งคําถาม
ถามเพื่อนที่มีเลขที่เปนเลขคูในเรื่อง พระพุทธ
ศาสนาสรางความสงบสุขไดอยางไร 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิด
สรางสรรค 

 
5.3  ขั้นสรุป 

        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปโดยการสนทนาซักถามความสําคัญของพระพุทธศาสนา
ในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรมและความสงบสุขใหแกโลก    
 6.  สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
        2)  ซีดีเพลง We  are the world             
   6.2  แหลงเรียนรู 
                     หองสมุดโรงเรียน 
 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        เชิญผูที่ใหเกิดสันติภาพในทองถ่ินของนักเรียนมาสนทนาในงานที่ทานทําและวิธีการที่
ปฏิบัติ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  เชิญวิทยากรมาใหความรูเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  ทําไมตองสรางสันติภาพ 
             -  ทําแลวไดอะไร 
             -  ใครเปนผูกระทํา 
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      3.  ขั้นสรุป 
             -  ฟงจากวิทยากร  สนทนาซักถาม 
             -  บันทึกผลจากการคิดวิเคราะห 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  นําความรูที่ไดจัดปายนิเทศเพื่อเผยแพร                    

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระภาษาไทย  โดยกําหนดภาระงาน   
เขียนเรียงความเรื่อง  สันติภาพตามแนวทางของขาพเจา 

 
ภาระงาน  “ เขียนเรียงความเรื่อง สันติภาพตามแนวทางของขาพเจา ” 

การบูรณาการ  มฐ.  ท 2.1  ขอ 2 
ผลการเรียนรู  เขียนเรียงความได 
ผลงานที่ตองการ  เรียงความเรื่อง สันติภาพตามแนวทางของฉัน 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1. วางโครงเรื่องและศึกษาขอมูลเพิ่มเติม 

2. เขียนเรียงความตามโครงเรื่องที่วางไว 
 3. ความยาวตามความเหมาะสม 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองตามหลักการเขียนเรียงความ 
 2.  ความคิดสรางสรรค 
 3.  เนื้อหามีความสอดคลองกับชื่อเร่ือง 
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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 1 / 3  เร่ือง  พุทธประวัติ   
เวลา  1  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจพุทธประวัติและพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
         อธิบายพุทธประวัติและพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจาได 
2.  สาระสําคัญ 

2. 1  สาระการเรียนรู 
         พุทธประวัติ 
                      -  การแสดงปฐมเทศนา 
                      -  การแสดงโอวาทปาฏิโมกข 
                      -  การศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตาง ๆ 

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

              -  ทักษะการคิดระบุ ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง ทักษะการคิดนําเสนอขอ
มูลทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดสรุปความ  และทักษะการคิดสรางสรรค 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พุทธประวัติ 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
         1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พุทธประวัติ  

       2)  การตอบคําถามเรื่อง  พุทธประวัติ 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
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3.4   ความรูความเขาใจ 
        1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พุทธประวัติ จากการตอบ   

คําถาม  
        2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  พุทธประวัติ 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง พุทธประวัติ 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง พุทธประวัติ  
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง พุทธประวัติ 
ดานลักษณะพึงประสงค 
 -  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ   การตรงตอ 

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พุทธ- 

ประวัติ จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  พุทธประวัติ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  

การเสนอแนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  นักเรียนดูบัตรคํา “ปญจวัคคีย”  ตอบคําถาม 
  -  คือใคร 
  -  มีความสําคัญอยางไร 
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5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนดูภาพ พระพุทธเจา  ใหนักเรียนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับพระองค  5 คําถาม 

ทักษะการคิดระบุ  ทักษะการคิดสรางสรรค 

2.  นิมนตพระสงฆมาใหความรูในหัวขอ 
      2.1  การแสดงปฐมเทศนา 
      2.2  การแสดงโอวาทปาฏิโมกข 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

3.  ขณะฟงพระวิทยากรนักเรียนตั้งคําถาม      
คนละ  1  คําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ทานอธิบาย 

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

4.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ือง 
     4.1  การแสดงปฐมเทศนา 
     4.2  การแสดงโอวาทปาฏิโมกข   
โดยการสนทนาซักถาม 

 

5.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง พุทธประวัติ 
และรวมกันเฉลย 

 

6.  นักเรียนเขาศึกษาเรียนรูในหองคอมพิวเตอร
เพื่อศึกษาคนควาเรื่อง พระพุทธรูปปางตาง ๆ 
โดยแบงกลุม  7  กลุม  ดังนี้ 
     6.1  กลุมที่ 1  ศึกษาพระพุทธรูปปางประจํา
วันจันทร 
     6.2  กลุมที่  2  ศึกษาพระพุทธรูปปางประจํา
วันอังคาร 
     6.3  กลุมที่  3  ศึกษาพระพุทธรูปปางประจํา
วันพุธ 
     6.4  กลุมที่  4  ศึกษาพระพุทธรูปปางประจํา
วันพฤหัสบดี 
     6.5  กลุมที่  5  ศึกษาพระพุทธรูปปางประจํา
วันศุกร   
     6.6  กลุมที่  6  ศึกษาพระพุทธรูปปางประจํา
วันเสาร  
     6.7  กลุมที่  7  ศึกษาพระพุทธรูปปางประจํา  

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 
ทักษะการคิดสรุปความ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
วันอาทิตย 
      โดย 

     1)  ช่ือเรียกปางพระพุทธรูป 
     2)  เกี่ยวของกับวันเกิดและประจําวัน 

อยางไร 
            3)  ประวัติความเปนมา 

 

7.  วิธีการนําเสนอโดยคอมพิวเตอรที่นักเรียน
คนควาบันทึกขอมูล ตอบคําถามทุกขอ  ใช
ระบบเชื่อมโยงขอมูลนําเสนอขึ้นจอใหญใน
หองคอมพิวเตอร  ครูและนักเรียนรวมสนทนา
ซักถาม 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

8.  แตละกลุมรวบรวมเปนรูปเลมรายงานกลุม
ละ 1 เลม พรอมบันทึกลงในแผนซีดีรอม 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

9.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง พระพุทธรูป
ปางตาง ๆ  แลวรวมกันเฉลย 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 

        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  พุทธประวัติ  โดยการสนทนาซักถาม 
 6.  สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู 

6.1  สื่อการเรียนรู 
       1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

        2)  ภาพปญจวัคคีย            
        3)  แบบฝกทักษะเรื่อง พุทธประวัติ 
        4) แบบฝกทักษะเรื่อง พระพุทธรูปปางตาง ๆ 
        5)  คอมพิวเตอร 
   6.2  แหลงเรียนรู 
                    1)  หองสมดุโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        3)  วัด 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนจัดปายนิเทศแสดงปางพระประจําวันเกิดของเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียน 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  ศึกษาหาขอมูลวันเกิดของเพื่อนในชั้นเรียน 
             -  ศึกษาปางพระประจําวันเกิดจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ  
             -  เขียนอธิบายพระพุทธรูปปางประจําวันเกิด 
       2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  ทําไมตองมีพระประจําวันเกิด 
             -  มีวิธีการกําหนดพระประจําวันเกิดอยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  บันทึกสรุปผลการคิดวิเคราะหและการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเปนรายงาน 
        4.  ขั้นประยุกตใช 

             -  นํารายงานเสนอหลังชั้นเรียนเปนมุมความรู 
7.2  กิจกรรมบูรณาการ 

        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
โดยกําหนดภาระงาน  ศึกษาเรื่อง การคลอดบุตร 

 
ภาระงาน  “ ศึกษาเรื่อง การคลอดบุตร” 

การบูรณาการ  มฐ.  พ  2.1  ขอ 2 
ผลการเรียนรู  ศึกษาและตระหนักเห็นคุณคาของแม 
ผลงานที่ตองการ  เห็นคุณคาและความสําคัญของแม 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาวีซีดีเร่ือง การคลอดบุตร 
 2.  บันทึกแตละขั้นตอน  
 3.  เขียนความรูสึกถึงแม 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองตามขั้นตอนของการคลอดบุตร 
 2.  ความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของแม 
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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 พุทธประวัติ 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้มาพอเขาใจ 
 
1.  การแสดงปฐมเทศนาตรงกับวันใด  มีความสําคัญอยางไร  
.................................................................................................................................................... 
2.  การแสดงโอวาทปาฏิโมกขตรงกับวันใด มีความสําคัญอยางไร  
................................................................................................................................................. 
3.  นักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางไร  
................................................................................................................................................ 
4.  จากการที่ปญจวัคคียเมื่อฟงธรรมและสามารถบรรลุไดทันทีเพราะสาเหตุใด  
............................................................................................................................................... 
5.  หากมีผูมาสอนนักเรียนแบบปญจวัคคียนักเรียนจะสามารถบรรลุไดหรือไม  เพราะเหตุใด  
................................................................................................................................................ 
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เฉลยแบบฝกทักษะ  
เร่ือง พุทธประวัติ 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้มาพอเขาใจ 
 
1.  การแสดงปฐมเทศนาตรงกับวันใด  มีความสําคัญอยางไร  
      ตรงกับวันอาสาฬหบูชา  มีความสําคัญคือ  ท่ีสุดโตงสองอยางที่บรรพชิตควรเวน 

1.  การหมกมุนอยูในกามสุข  การตกเปนทาสของวัตถุนิยม หลงใหลไดปล้ืมกับความสุขท่ี
เกิดจากกามคุณท้ัง 5 คือ รูป รส กล่ิน เสียง 
 2.  การทรมานตนใหลําบาก การจะหลุดพนตองเดินสายกลาง 
 
2.  การแสดงโอวาทปาฏิโมกขตรงกับวันใด  มีความสําคัญอยางไร  
      ตรงกับวันมาฆบูชา  มีความสําคัญคือ 
 1. ทรงแสดงหลักการของพระพุทธศาสนาไว 3 ประการ คือ การไมทําชั่วท้ังปวง , การทํา
แตความดี การทําจิตของตนเองใหบริสุทธ์ิ 
 2. ทรงแสดงอุดมการณของพระพุทธศาสนาไววา ความอดทนเปนสุดยอดของตบะ และ 
จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน 
 3. ทรงแสดงถึงวิธีในการเผยแผและคณุสมบัติของนักเผยแผท่ีดีวาจะตองไมทํารายใคร 
สํารวมตนอยูในระเบียบวินัย  รูจักประมาณในการบริโภค อยูในที่สงัด และหมั่นฝกหัดพัฒนาจิตอยู
สม่ําเสมอ 
 
3.  นักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางไร  
  ความอดทนในอุปสรรคตาง ๆ รูจักควบคุมตนเองไมใหทําความชั่ว  รูจักประมาณตนเอง 
 
4.  จากการที่ปญจวัคคียเมื่อฟงธรรมและสามารถบรรลุไดทันทีเพราะสาเหตุใด  
  มีความตั้งใจจริง และเชื่อม่ันในผูท่ีถายทอด 
 
5.  หากมีผูมาสอนนักเรียนแบบปญจวัคคียนักเรียนจะสามารถบรรลุไดหรือไม  เพราะเหตุใด  
  อาจจะบรรลุได แตคอนขางยากเพราะสิ่งเราในปจจุบันมากมายยากที่จะตัดใจได 
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แบบฝกทักษะ  

เร่ือง  พระพุทธรูปปางตางๆ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําภาพพระพุทธรูปปางที่นักเรียนสนใจมา  1  ภาพ  พรอมอธิบายสิ่งที่สนใจ
และการนําไปเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 
    

พระพุทธรูปปาง ...................................................................... 
 
ที่สนใจเพราะ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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เฉลยแบบฝกทักษะ  

เร่ือง  พระพุทธรูปปางตางๆ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําภาพพระพุทธรูปปางที่นักเรียนสนใจมา  1  ภาพ  พรอมอธิบายสิ่งที่สนใจ
และการนําไปเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 
 

( แลวแตภาพที่นักเรียนเลือกและอธิบาย  ครูนํามาชี้แจงในชั้นเรียน 
หรือนํามาติดปายนิเทศหนาชั้นเรียน ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

28

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 / 4 เร่ือง  ชาดก  
 เวลา  1  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจหลักธรรมที่ไดจากชาดกเรื่อง  นันทวิสาลชาดกและสุวรรณหังสชาดกมา
ใชในการดําเนินชีวิต 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
                     อธิบายหลักธรรมที่ไดจากชาดกเรื่อง นันทวิสาลชาดกและสุวรรณหังสชาดกได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        ชาดก 
                     -  นันทวิสาลชาดก 
                     -  สุวรรณหังสชาดก 

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

              -  ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะการ
คิดสรุปความ และทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง นันทวิสาลชาดกและสุวรรณหังสชาดก 
3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  ไดแก 

                     1)  การทํางานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง นันทวิสาลชาดกและสุวรรณ-   
หังสชาดก  

       2)  การตอบคําถามเรื่อง  นันทวิสาลชาดกและสุวรรณหังสชาดก 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
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3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  นันทวิสาลชาดกและ     

สุวรรณหังสชาดก จากการตอบคําถาม  
       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  นันทวิสาลชาดกและ 

สุวรรณหังสชาดก 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-   ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง  นันทวิสาลชาดกและสุวรรณหังสชาดก 
ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง  นันทวิสาลชาดก 

และสุวรรณหังสชาดก  
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  นันทวิสาลชาดกและสุวรรณหังสชาดก 
ดานลักษณะพึงประสงค 

              -  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอ
เวลา  การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 

ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  นันทวิสาล 

ชาดกและสุวรรณหังสชาดก จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  นันทวิสาลชาดกและ 

สุวรรณหังสชาดก 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบประเมนิผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  
ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว 
คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 

3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 
เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 

4)  แบบประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุติ 
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5.กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  ครูสนทนากับนักเรียน ในเรื่อง 
              -  คน / สัตวชอบการพูดดวยสําเนียงไพเราะหรือตะคอก เพราะเหตุใด 
              -  นักเรียนอยากทํางานใหกับคนที่พูดกับนักเรียนดี ๆ หรือวาหยาบคาย 
              -  นักเรียนคิดวาสัตวสามารถรับรูส่ือดวยภาษาหรือไม อยางไร 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคดิแบบ 
1.  นักเรียนดูวีซีดีเร่ือง สโนวไวท ปฏิบัติดังนี้ 
     1.1  ทําไมนางเอกจึงชื่อสโนวไวท 
     1.2  นางเอกมีลักษณะนิสัยอยางไร 
     1.3  ทําไมบรรดาสัตวทั้งหลายจึงใหความ
ชวยเหลือสโนวไวท  

ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดสรุปความ 
ทักษะการคิดวิเคราะห 

2.  นักเรียนแบงกลุม  2  กลุม แสดงบทบาท
สมมุติ  ดังนี้ 
     2.1  กลุมที่ 1 เร่ือง  นันทวิสาลชาดก 
     2.2  กลุมที่ 2 เร่ือง  สุวรรณหังสชาดก 
     โดย 
            1)  ตามเนื้อเร่ืองของชาดก 
            2)  เนนหลักธรรมใหเห็นชัดเจน 
            3)  การนําไปประยุกตใชในการดําเนิน-
ชีวิต 

ทักษะการคิดสรางสรรค 

3.  แสดงบทบาทสมมุติ  ครูและนักเรียนรวมกัน
สนทนาซักถามเมื่อแสดงจบแตละเรื่อง 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

4.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  ชาดก  และ
รวมกันเฉลย 

 

5.3  ขั้นสรุป 
        1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ชาดก โดยการสนทนาซักถาม 
        2) นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
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 6.  สื่อการเรียนรู /  แหลงเรียนรู 

6.1  สื่อการเรียนรู 
       1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

        2)  วีซีดีเร่ือง สโนวไวท          
        3)  แบบฝกทักษะเรื่อง ชาดก 
 6.2  แหลงเรียนรู 
                    1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมการฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนจัดกลุมเลาเรื่องชาดกใหนองๆฟงในเวลาพักกลางวนั 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  ศึกษาเรื่องชาดกตาง ๆ ที่นาสนใจและงายตอการเลาเรื่อง 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  ทําไมตองเปนอยางนั้น (ตามเนื้อหาสาระของเรื่อง ) 
             -  หลักธรรมที่สําคัญ ( ที่แฝงอยูในเนื้อเร่ือง ) 
             -  ผลการกระทํา   
        3.  ขั้นสรุป 
             -  เลาเรื่องใหนองฟงในเวลาพักกลางวัน 
             -  สนทนาซักถามเพื่อฝกใหนองคิดวิเคราะห 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  ขยายผลหาเพื่อนรวมอุดมการณ           

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โดยกําหนด
ภาระงาน เขียนคําสุภาษิตและคําพังเพยที่เกี่ยวของกับความโลภคนละ 1 สุภาษิตพรอมคําอธิบาย 

ภาระงาน  “ เขียนคําสุภาษิต/คําพังเพยที่เก่ียวของกับความโลภ” 
การบูรณาการ  มฐ.  ท 5.1  ขอ 5 
ผลการเรียนรู  เขียนสุภาษิต / คาํพังเพยเกี่ยวกับความโลภได 
ผลงานที่ตองการ  ปายสุภาษิต/คําพังเพยเกี่ยวกับความโลภคนละ 1 ปาย 
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ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาสุภาษิต/คําพังเพยที่เกี่ยวกับความโลภที่สนใจจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  
 2.  เขียนลงบนแผนปายพรอมคําอธิบาย 
 3.  ตกแตงใหสวยงาม  
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองของคําสุภาษิต/ คําพังเพย 
 2.  ความสอดคลองของความหมาย 
 3.  ความสวยงาม 
 4.  ความชัดเจนของตัวอักษร 
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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  ชาดก 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอไปนี้ 
 
1.  นักเรียนเห็นดวยหรือไมกับคํากลาวที่วา “ จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา  แมพูดดีมีคนเขาเมตตา    
จะเจรจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ” 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  ความโลภไมดีอยางไร  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3.  การทําบุญตักบาตรทําใหคนละความโลภไดจริงหรือไม เพราะเหตุใด  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 

เร่ือง  ชาดก 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอไปนี้ 
 
1.  นักเรียนเห็นดวยหรือไมกับคํากลาวที่วา “ จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา  แมพูดดีมีคนเขาเมตตา      
      จะเจรจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ” 
              ( แลวแตนักเรียนตอบ ) 
 
2.  ความโลภไมดีอยางไร  

1. คนรังเกียจ 
2.  ทําใหตองดิ้นรนมากขึ้น 
3.  อยากไดของคนอื่น 
4.  ทําความผิดไดงาย 

 
3.  การทําบุญตักบาตรทําใหคนละความโลภไดจริงหรือไม เพราะเหตุใด  
               ( แลวแตนักเรียนตอบ ) 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 

 
ความรับผิด

ชอบ 
ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

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
ฟงผูอ่ืน 

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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แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ 
คําชี้แจง  ใหผูประเมินพิจารณาการแสดงบทบาทสมมุติ  และประเมินใหระดับคะแนนตามเกณฑ
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
ถูกตอง  และปฏิบัติ
ไดจริง 

เนื้อหาที่แสดงมีความ 
ถูกตองแตไมสามารถ 
ปฏิบัติไดจริง 

เนื้อหาไมถูกตองและ
ไมสามารถปฏิบัติได 

 จริง 
2.  ความคิดสรางสรรค ช่ือสอดคลองกับเรื่อง

ที่แสดงและชี้ใหเห็น
ถึงความสําคัญของ
เรื่อง 

 ช่ือสอดคลองกับเรื่อง
ที่แสดงแตไมช้ีใหเห็น
ความสําคัญของเรื่อง 

ช่ือไมสอดคลองและ 
ไมช้ีใหเห็นความ
สําคัญของเรื่อง 

3.  ความพรอม มีสื่ออุปกรณในการ
แสดง  และมีการวาง
แผนดีพรอมที่จะ
แสดงไดทันที 

มีสื่ออุปกรณในการ
แสดงไมสมบูรณ แต
มีการวางแผนดีพรอม
ที่จะแสดงทันที 

ไมมีสื่ออุปกรณใน
การแสดงและขาดการ
วางแผนที่ดี  ไมพรอม
ที่จะแสดงในทันที 

4.  บทบาทสมจริง แสดงบทบาทได     
นาสนใจและบทบาท
สมจริงเพื่อน ๆ ให
ความสนใจมาก 

แสดงบทบาทได     
นาสนใจแตบทบาท
ไมสมจริง 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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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 1 
(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........................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

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

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



 

 

44

    
 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 1 เร่ือง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 1.  สังเวชนียสถาน 4 ตําบล ที่เปนที่ประสูติอยูในประเทศใด  
 ก.  อินเดีย 
 ข.  ศรีลังกา 
 ค.  เนปาล 
 ง.  จีน 
2.  พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขาสูประเทศศรีลังกาในสมัยใด  
 ก.  พระเจาอโศกมหาราช 
 ข. พระเจาปเสนทิโกศล 
 ค.  พระเจาพรหมทัต 
 ง.  พระเจาพิมพิสาร 
3.  พระสงฆองคใดที่เปนหัวหนาคณะเดินทางไปฟนฟูพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกา  
 ก.  พระอัสสชิ 
 ข.  พระอุบาลี 
 ค.  พระภัททิยะ 
 ง.  พระโมคคัลลานะ 
4  พระพุทธศาสนาไดเขาสูประเทศจีนในราว พ.ศ. ใด  
 ก. พ.ศ. 605 
             ข.  พ.ศ. 606 
 ค. พ.ศ. 607 
 ง. พ.ศ. 608 
5.  พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองที่สุดในสมัยราชวงศใดของจีน  
 ก.  สมัยราชวงศถัง 
 ข.  สมัยราชวงศฮ่ัน 
 ค.  สมัยราชวงศชิง 
 ง.  สมัยราชวงศซอง 
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6.  ชาวญ่ีปุนนับถือพระพุทธศาสนานิกายใด  
 ก.  นิกายหินยาน 
 ข.  นิกายสยามวงศ 
 ค.  นิกายมหายาน 
 ง.  นิกายลังกาวงศ 
7.  พระพุทธศาสนานิกายใดในญี่ปุนที่ไดรับความเลื่อมใสศรัทธาในหมูชนชั้นสูง  
 ก. นิกายนิชิเรน 
 ข. นิกายเทนได 
 ค. นิกายสุขาวดี 
 ง. นิกายเซน 
8.  พระพุทธรูปปางสมาธิสอนอะไรใหแกนักเรียนไดบาง  
 ก.  ความนิ่งเงียบยอมชนะความวุนวาย 
 ข.  ความสงบกอใหเกิดปญญา 
 ค.  การไมโตตอบยอมไมเหนื่อย 
 ง.  ความอดทนยอมชนะสิ่งทั้งปวง 
9.  นันทวิสาลชาดกนักเรียนนําไปใชในชีวิตไดอยางไร  
 ก.  สุนียวานถือหนังสือใหหนอยไดมั้ย 
 ข.  สุนียชวยถือหนังสือใหหนอยนะ 
 ค.  สุนียชวยเราถือหนังสือหนอยไดไหมจะ 
 ง.  สุนียถือหนังสือใหหนอยสิ 
10.  สุวรรณหังสชาดกสอนใหคนรูจักในเรื่องใด  
 ก. ความรูจักพอ 
              ข. ความกตัญู 
 ค. ความออนโยน 
 ง.  ความเอื้อเฟอ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี  1  เร่ือง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก 

 
1. ค 
2. ก 
3. ข 
4. ง 
5. ก 
6. ค 
7. ง 
8. ข 
9. ค 
10. ก 
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เฉลยคําถามทายหนวย 
หนวยการเรียนรูท่ี  1  เร่ือง ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก 

1.  เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงไดรับการยอมรับนับถือกันอยางกวางขวางจนแผขยายไป       
ทั่วโลก  
 เพราะเปนศาสนาที่มีเหตุมีผล สามารถพิสูจนได 
2.  การเผยแผพระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนอยางไร
จงอธิบาย  
 ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 25 พระพุทธศาสนายุคนั้นเปนพระพุทธศาสนาแบบมหายานที่
ไปจากประเทศจีนและญี่ปุน แตไดรับความสนใจนอย ตอมาปญญาชนชาวตะวันตกหลายคนเริ่ม
ถายทอดเปนหนังสืออยางแพรหลายจากเรื่อง “ประทีปแหงเอชีย”  ท่ีเซอร  เอ็ดวิน อารโนลด
ประพันธ  จึงทําใหคนตะวันตกรูจักพระพุทธศาสนาและสนใจศึกษามากขึ้น และมีการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยพุทธธรรมท่ีรัฐแคลิฟอรเนียเพื่อเปดสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
3.  การแสดงปฐมเทศนาและการแสดงโอวาทปาฎิโมกขของพระพุทธเจาเปนอยางไร จงอธิบาย   
พอสังเขป  
 การแสดงปฐมเทศนาคือการเลือกกลุมผูฟงพระธรรมเทศนาและไดตรัสถึงความสุดโตง
ของพระภิกษุ 2 อยาง คือ การหมกมุนในกามสุข และ การทรมานตน 
4.  พระพทุธรูปปางปฐมเทศนามีลักษณะเปนอยางไร จงอธิบาย  
 เปนพระพุทธรูปในอิริยาบถประทับนั่ง ขัดสมาธิ พระหัตถขวายกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถเปน
วงกลม เปนเครื่องหมายธรรมจักรพระหัตถซายวางบนพระเพลา 
5.  นันทวิสาลชาดกมีคติธรรมที่ควรถือเอามาเปนแบบอยางอะไรบาง และจะนําไปใชไดอยางไร 
 เก่ียวกับการพูดวามีความสําคัญเพียงใด ควรพูดแตวาจาไพเราะ  ออนหวาน 
เชน การพูดกับพอแมควร มีสัมมาคารวะ  ออนหวาน  เปนตน 
6.  คตธิรรมจากชาดกเรื่องสุวรรณหังสชาดกใหขอคิดอยางไร  
 โลภมากลาภหาย ไมรูจักประมาณยอมไดรับความเดือดรอน 
 
 
 


