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หนวยการเรียนรูท่ี 4  เร่ือง  หนาท่ีชาวพุทธ  มรรยาทชาวพุทธ  และชาวพุทธตัวอยาง 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ   ศิลปะ  ภาษาไทย 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย    
 มฐ. ส 1.2 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส 1.2  ม. 3 / 1, 2, 3, 4, 6, 7    
3.  สาระการเรียนรู 
 3.1  หนาท่ีชาวพุทธ 
 3.2  มรรยาทชาวพุทธ 
 3.3  ชาวพุทธตัวอยาง 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 

      1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ 
      2)  การปฏิบัติตนตามการวางแผนเรื่อง  การเปนชาวพุทธที่ดี 
      3)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  มรรยาทชาวพุทธ 
      4)  การปฏิบัติตนตามการวางแผนเรื่อง  การจัดศาสนพิธีที่บาน 
      5)  ผลงานกลุมจากการเลนเกมเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง 
4.2  ผลการปฏิบัติงาน  ไดแก 
      1)  นักเรียนวางแผนการเปนชาวพุทธที่ดีทั้งที่บานและที่โรงเรียน 
      2)  รวมกันจัดศาสนพิธีที่โรงเรียน 
      3)  นําแบบอยางการปฏิบัติตนที่ดีของชาวพุทธตัวอยางมาประยุกตใช 
4.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
       แบบทดสอบหลังเรียน 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 
แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    
หนาที่ชาวพุทธ 
       
       2)  การปฏิบัติตนตามการวางแผนเรื่อง 
การเปนชาวพุทธที่ดี 
       3)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง 
มรรยาทชาวพุทธ 
       4)  การปฏิบัติตนตามการวางแผนเรื่อง 
การจัดศาสนพิธีที่บาน 
       5)  ผลงานกลุมจากการเลนเกมเรื่อง   
ชาวพุทธตัวอยาง 
  

 
-  อธิบาย  ยกตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 

-  อธิบาย แนะนํา 
 
 

-  อธิบาย ยกตัวอยาง 
   
 

-  สาธิต  ติดตาม 
 
-  สาธิตวิธีการ  เสนอ
แนะ 
  

 
-  ศึกษา  คนควาจาก
แหลงเรียนรู   ปฏิบัติ
สรุปเปนรายงานนําเสนอ
-  ศึกษา  ปฏิบัติ สรุปผล 
 
 
 

-  ปฏิบัติ  รายงาน 
 
-  ปฏิบัติ  สรุปผล 
 
-  ปฏิบัติ  สรุปผล 
 
  

5.2  การปฏิบัติงาน 
       1)  นักเรียนวางแผนการเปนชาวพุทธที่
ดีทั้งที่บานและที่โรงเรียน 
 
       2)  รวมกันจัดศาสนพิธีที่โรงเรียน 
       3)  นําแบบอยางการปฏิบัติตนที่ดีของ
ชาวพุทธตัวอยางมาประยุกตใช 
  
 

 
-  อธิบาย แนะนําวิธีการ
ทํางานกลุม   
 
 
 

-  เสนอแนะ  ยกตัวอยาง 
-  แนะนํา  ติดตาม 
  
  

 
-  นักเรียนรวมมือกัน
ปฏิบัติตามกติกาของ
กลุม 
 

-  ปฏิบัติ  สรุปผล 
- ปฏิบัติ  สรุปผล 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 

- อธิบาย สรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบในแต
ละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะใน 
แตละหนวยยอย 
-  ทําแบบทดสอบ     
หลังเรียนจบหนวย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4 / 1  เร่ือง  หนาท่ีชาวพุทธ 
เวลา   2  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจถึงหนาที่และระเบียบที่พึงปฏิบัติในฐานะชาวพุทธ  และการเขารวม        
ศาสนพิธี  

1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  บอกความหมายและความสําคัญของหนาที่ชาวพุทธได 
        2)  อธิบายถึงหนาที่ชาวพุทธที่ตองปฏิบัติในโอกาสตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสม 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
         หนาที่ชาวพุทธ 
         -  การเรียนรูวิถีชีวิตของพระสงฆในการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและจริยวัตร
อยางเหมาะสม 
                      -  การปลูกจิตสํานึกในดานการบํารุงรักษาวัดและพุทธสถานใหเกิดประโยชน 
         -  การปฏิบัติหนาที่ชาวพุทธตามหลักพุทธปณิธาน  4 ในมหาปรินิพพานสูตร 
         -  การศึกษาเรียนรูองคประกอบทางพระพุทธศาสนา 
         -  การศึกษาการรวมตัวกันขององคกรชาวพุทธ 
         -  การเปนศิษยที่ดี 
         -  การเขาคายพุทธธรรม 
         -  การเขารวมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
         -  การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
  -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
  -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
              -  ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล  ทักษะการคิดสรุป
ความ  ทักษะการคิดเชื่อมโยง  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดวิเคราะห  และทักษะการ
คิดนําไปประยุกตใช 
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3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ 
       2)  การปฏิบัติตนตามการวางแผนเรื่อง  การเปนชาวพุทธที่ดี 

 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
      1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ  
      2)  การปฏิบัติตนตามการวางแผนของ  การเปนชาวพุทธที่ดี 
      3)  การตอบคําถามเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ  จากการตอบ 

คําถาม  
       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ 
2)  การปฏิบัติตนตามการวางแผนเรื่อง  การเปนชาวพุทธที่ดี 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤตกิรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ  
2)  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามการวางแผนของการเปนชาวพุทธที่ดี 
3)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  หนาที่   

ชาวพุทธ  จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  การตรงตอเวลา  ความมี 

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอแนว 

คิดและขอคิด  เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
 4)  แบบทดสอบกอนเรียน 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
        3)  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง 
  -  พระสงฆที่วัดในทองถ่ินของนักเรียนปฏิบัติกิจอะไรบาง 
  -  เหมาะสมหรือไม  อยางไร 

5.2  ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1.  นักเรียนรวมกลุมกลุมละ 4- 5 คนตามความ
สมัครใจ  ปฏิบัติดังนี้ 
     1.1  เลาประสบการณการเปนชาวพุทธที่ดี
ของตนเอง 
     1.2  การปฏิบัติเชนนั้นมีความรูสึกอยางไร 

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2.  ตัวแทนนักเรียนออกมาถายทอดประสบ-
การณที่เลาสูกันฟงหนาชั้นเรียน  ครูและนัก
เรียนรวมสนทนาซักถาม 

 

3.  นักเรียนรวมกันสรุปลักษณะและกิจกรรม
ของชาวพุทธที่ดีเปนผังมโนทัศนบนกระดานดํา 

ทักษะการคิดสรุปความ 

4.  นักเรียนดูวีซีดี เร่ือง หนาที่ชาวพุทธ ขณะ
ศึกษาปฏิบัติ 
      4.1  บันทึกกิจกรรมที่ไดศึกษา 
      4.2  บอกความสําคัญที่เกิดตอตนเอง    

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
ครอบครัว และพระพุทธศาสนา 
      4.3  บอกความรูสึกของคนที่ปฏิบัติในวีซีดี
วามีความรูสึกอยางไร 
      4.4  หากเปนนักเรียนจะปฏิบัติไดหรือไม
อยางไร 

 

5.  ครูสุมนักเรียนออกมาสรุปหนาที่ชาวพุทธที่ดี
จากการศึกษาจากวีซีดี เร่ือง  หนาที่ชาวพุทธ  ครู
และนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดสรุปความ 

6.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  หนาที่      
ชาวพุทธ 

 

7.  นักเรียนแบงกลุม  9  กลุมศึกษา บทบาท 
หนาที่ชาวพุทธในดานตาง ๆ จากแหลงเรียนรู
อ่ืน ๆ ในเรื่อง  
     7.1  การเรียนรูวิถีชีวิตของพระสงฆในการ
ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและจริยวัตรอยาง
เหมาะสม 
     7.2  การปลูกจิตสํานึกในดานการบํารุงรักษา
วัดและพุทธสถานใหเกิดประโยชน 
     7.3  การปฏิบัติหนาที่ชาวพุทธตามหลัก  
พุทธปณิธาน  4 ในมหาปรินิพพานสูตร 
     7.4  การศึกษาเรียนรูองคประกอบทาง     
พระพุทธศาสนา 
     7.5  การศึกษาการรวมตัวกันขององคกร   
ชาวพุทธ 
   7.6  การเปนศิษยที่ดี 
     7.7  การเขาคายพุทธธรรม 
     7.8  การเขารวมพิธีกรรมทางพระพุทธ-
ศาสนา 
     7.9  การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
    โดยศึกษาในหัวขอ 
           1)  ความหมาย   

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 
ทักษะการคิดวิเคราะห 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
          2)  เนื้อหาสาระ 
          3)  การปฏิบัติตนในการเขารวมกิจกรรม 
          4)  ประโยชนที่ไดรับตอตนเอง  ครอบ
ครัว  สังคม และพระพุทธศาสนา 

 

8.  นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการศึกษาดวย
วิธีการที่หลากหลาย  เชน  บรรยาย  บทบาท
สมมุติ  วาดภาพประกอบการบรรยาย  เปนตน 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

9.  ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถามและ 
เสนอแนะ 

 

10.  นักเรียนรวบรวมผลงานของทุกกลุมจัดมุม
ความรูภายในชั้นเรียน 

 

11.  นักเรียนรวมกันวางแผนการปฏิบัติตนเปน
ชาวพุทธที่ดี  และรวมกันบันทึกผลการปฏิบัติ 
รายงานครูผูสอนสัปดาหละ 1 คร้ังเปนเวลา 1 
ภาคการศึกษา 

ทักษะการคิดนําไปประยุกตใช 

 
 5.3  ขั้นสรุป 
        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ  โดยการสนทนาซักถามและชิ้นงาน
ของนักเรียนเปนเอกสารประกอบ 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                     1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   
                     2)  แบบฝกทักษะเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ            
                     3)  วีซีดีเร่ือง  หนาที่ชาวพุทธ 
   6.2  แหลงเรียนรู 
        1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนรวมกลุมกันจัดทําสมุดภาพการปฏิบัติตนในการเขารวมกิจกรรมทางพระ -
พุทธศาสนาตามหนาที่ชาวพุทธที่ดี 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  จัดหารูปภาพการเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา/ ภาพที่ตนเองเขารวม    
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  กิจกรรมเปนอยางไร  เพราะเหตุใดจึงเขารวมกิจกรรม 
             -  มีขั้นตอนอยางไรในการปฏิบัติ 
             -  ไมปฏิบัติตามขั้นตอนไดหรือไม  อยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  จัดทําสมุดภาพคนละ  1  เลม 
         4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  จัดทําสมุดภาพเรื่องอื่นที่นาสนใจ                 

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดยกําหนด
ภาระงาน  วาดภาพกิจกรรมสําคัญของชาวพุทธ 

ภาระงาน  “วาดภาพกิจกรรมสําคัญของชาวพุทธ ” 
การบูรณาการ  มฐ.  ศ 1.1  ม.3 / 1 
ผลการเรยีนรู  วาดภาพกิจกรรมที่สําคัญของชาวพุทธได     
ผลงานที่ตองการ  ภาพกิจกรรมสําคัญของชาวพุทธ               
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  วาดภาพกิจกรรมสําคัญของชาวพุทธที่นักเรียนสนใจ  1  ภาพ 
  2.  ขนาดภาพ  กระดาษสมุดวาดเขียนเลมใหญ 
 3.  ระบายสีใหสวยงาม 
เกณฑการประเมิน 
  -   ความสวยงามของภาพ 
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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 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 



 216
 

ตัวอยางแบบบันทึกผลการปฏิบัติตนเปนชาวพุทธท่ีดี 
ผล  

รายการ 
 

การกระทํา 
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

 ตัวอยาง 
การเขารวมพิธีเวียนเทียนท่ีวัดในทองถิ่น 

 
/ 

 

 
 

   
 

  
 

  

 
 

   

 
 
 

   

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 
 

  

 
สรุปผลที่ไดจากการปฏิบัติตนเปนชาวพุทธที่ดี 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ ........................................................  ผูปฏิบัติ 
                 ............/.........../.......... 
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แบบฝกทักษะ 
เร่ือง  หนาท่ีชาวพุทธ 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนหาภาพกิจของสงฆ  1 ภาพ บรรยายประกอบภาพตามความเหมาะสม 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง  หนาท่ีชาวพุทธ 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนหาภาพกิจของสงฆ  1 ภาพ บรรยายประกอบภาพตามความเหมาะสม 
 

ตัวอยาง 
 

 
 

ภาพการนําปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

( เปนการรวมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาและเผยแผพระพุทธศาสนา ) 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4 / 2  เร่ือง  มรรยาทชาวพุทธ   
เวลา  1  ชั่วโมง 

1. เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจในการปฏิบัติตนตอพระสงฆในงานศาสนพิธีที่บาน 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายวิธีการปฏิบัติตนตอพระสงฆในงานศาสนพิธีที่บาน  
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        การปฏิบัติตนตอพระสงฆในงานศาสนพิธีที่บาน 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนตามธรรมชาติวิชา 
  -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
              -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
              -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทักษะการคิด
ทําความรูใหกระจาง  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดนําไปประยุกตใช ทักษะการคิดนํา
เสนอขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  มรรยาทชาวพุทธ 
       2)  การปฏิบัติตนตามการวางแผนเรื่อง  การจัดศาสนพิธีที่บาน 

 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  มรรยาทชาวพุทธ  
       2)  การปฏิบัติตนตามการวางแผนของการจัดศาสนพิธีที่บาน 
       3)  การตอบคําถามเรื่อง  มรรยาทชาวพุทธ 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
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3.4  ความรูความเขาใจ 
       การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  มรรยาทชาวพุทธ  จากการตอบ   

คําถาม  
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  มรรยาทชาวพุทธ 
2)  การปฏิบัติตนตามการวางแผนเรื่อง  การจัดศาสนพิธีที่บาน 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  มรรยาทชาวพุทธ  
2)  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามการวางแผนของการจัดศาสนพิธีที่บาน 
3)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  มรรยาทชาวพุทธ 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   มรรยาท 

ชาวพุทธ  จากการตอบคําถาม  
              2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  มรรยาทชาวพุทธ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี 
ระเบยีบและการมีสวนรวม 

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)  นักเรียนดูภาพ  งานทําบุญบาน ครูตั้งคําถาม 
  -  มรรยาทในการรวมงานควรเปนอยางไร 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
 1.  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง 
       -  การทําบุญบานตอง 
        •  เตรียมอะไรบาง 
        •  นิมนตพระสงฆกี่รูป 
        •  มีขั้นตอนอยางไรบาง 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  ครูใหนักเรียนที่เคยจัดงานทําบุญที่บานออก
มาเลาประสบการณใหเพื่อนในชั้น โดยการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3.  นักเรียนศึกษาวิธีการและขั้นตอนการจัด     
ศาสนพิธีที่บาน  จากหนังสือเรียนพระพุทธ-
ศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

4.  นักเรียนแบงกลุม  2  กลุมจัดทํากิจกรรมการ
ทําบุญบานโดยใชช้ันเรียนเปนบานจําลองโดย
การปฏิบัติจริง 

ทักษะการคิดนําไปประยุกตใช 

5.  นักเรียนปฏิบัติจริงตามวันเวลาที่นัดหมาย
โดยเชิญคุณครูที่ปรึกษาเขารวมกิจกรรมและ
รวมประเมินผล 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

6.  นักเรียนกลุมที่ 1 นําเสนอนักเรียนกลุมที่ 2 
รวมกันวิจารณและชี้แนะขอบกพรอง 
    นักเรียนกลุมที่  2  นําเสนอนักเรียนกลุมที่ 1 
รวมกันวิจารณและชี้แนะขอบกพรอง    

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

7.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  การจัด     
ศาสนพิธีที่บาน 
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5.3  ขั้นสรุป 
              ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  การจัดศาสนพิธีที่บาน โดยการสนทนาซักถาม 

 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                     1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   
         2)  รูปภาพการทําบุญบาน 
    6.2  แหลงเรียนรู 
        1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนรวมกลุมกันจัดทําสมุดภาพขั้นตอนการจัดศาสนพิธีที่บาน 1 กิจกรรม 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  จัดหารูปภาพขั้นตอนการจัดศาสนพิธีที่บาน  1  กิจกรรม  เชน  งานแตงงาน  งาน
ทําบุญบาน เปนตน  
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  กิจกรรมเปนงานประเภทใด  นักเรียนรูไดอยางไรวาเปนงานประเภทนั้น 
             -  มีขั้นตอนอยางไรในการปฏิบัติ 
             -  ไมปฏิบัติตามขั้นตอนไดหรือไม  อยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  จัดทําสมุดภาพคนละ  1  เลม 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
            -  จัดทําสมุดภาพเรื่องอื่นที่นาสนใจ                 

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดยกําหนด
ภาระงาน  ศึกษาบทเพลงที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ภาระงาน  “ ศึกษาบทเพลงที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ” 
การบูรณาการ  มฐ.  ศ 2 .2  ม. 3 / 2 
ผลการเรียนรู  เลือกบทเพลงที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได     
ผลงานที่ตองการ  บทเพลงที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา      
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ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  เลือกบทเพลงที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่นักเรียนเลือก           
1  กิจกรรม เชน  งาน ศพ  งานแตงงาน เปนตน 
  2.  คัดลอกเนื้อเพลง  2 - 3  เพลง 
 3.  รองใหเพื่อนฟงในชั้นเรียน 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความเหมาะสมของเนื้อเพลงกับกิจกรรม 
 2.  ความไพเราะ 
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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  4 / 3  เร่ือง  ชาวพุทธตัวอยาง   
เวลา  2  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจหลักการปฏิบัติตนของชาวพุทธตัวอยางในสมัยพุทธกาลและสามารถนํามา
ปรับใชในการดําเนินชีวิต 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  อธิบายหลักการปฏิบัติตนของชาวพุทธตัวอยางได 
        2)  นําหลักธรรมไปปรับใชในการดําเนินชีวิตได 
        3)  ยกตัวอยางชาวพุทธตัวอยางในทองถ่ินของนักเรียนได 
2.  สาระสําคญั 

2. 1  สาระการเรียนรู 
         ชาวพุทธตัวอยาง 
          -  หมอมเจาหญิงพูนพิสมัย  ดิศกุล        
          -   ศาสตราจารยสัญญา   ธรรมศักดิ์ 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
  -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
  -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
              -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิด
สังเคราะห  ทักษะการคิดสรุปความ  ทักษะการคิดเชื่อมโยง  ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล และ
ทักษะการคิดนําไปประยุกตใช 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง 
       2)  ผลงานกลุมจากการเลนเกมเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง 

 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง  
       2)  การเลนเกมเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง 
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       3)  การตอบคําถามเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง จากการตอบ 

คําถาม  
       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง 
2)  ผลงานกลุมจากการเลนเกมเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง  
2)  สังเกตพฤติกรรมการเลนเกมเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง 
3)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ชาวพุทธ- 

ตัวอยาง จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี 

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว       

คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรยีมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
  4)  แบบทดสอบหลังเรียน  
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง  ศาสนาที่นักเรียนนับถือ 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง  ลักษณะ   
ชาวพุทธที่ดีตามความเขาใจของนักเรียน 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนศึกษาขอมูลของชาวพุทธ 
     2.1  หมอมเจาหญิงพูนพิศมัย  ดิศกุล 
     2.2   ศาสตราจารย สัญญา  ธรรมศักดิ์ 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

3.  นักเรียนเลนเกม “ จับคูชาวพุทธ ” โดย 
     3.1  นักเรียนทุกคนรับบัตรคําคนละ  1  บัตร 
     3.2  ครูอานชื่อ/ ลักษณะของชาวพุทธ 
     3.3  นักเรียนที่ถือบัตรคํานั้นออกมาเขาแถว
เรียงหนากระดาน  พรอมอานพรอมกัน 
     3.4  เลนจนกวาจะไดขอมูลของชาวพุทธ     
ตัวอยางทั้ง 2 ทานครบ 

ทักษะการคิดสังเคราะห 

4.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปคุณลักษณะที่
เปนแบบอยางของ 
     4.1 หมอมเจาหญิงพูนพิศมัย  ดิศกุล 
     4.2   ศาสตราจารย สัญญา  ธรรมศักดิ์ 

ทักษะการคิดสรุปความ 

5.  นักเรียนศึกษาขอมูลของชาวพุทธตัวอยางใน
ทองถ่ินของนักเรียน  1  คน 
   โดย 
     5.1  สัมภาษณ 
     5.2  นําเสนอขอมูลโดยการจัดปายนิเทศ 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

6.  นักเรียนทุกคนนําขอมูลที่ศึกษาติดในบอรด
หนาชั้นเรียนเพื่อรวมกันศึกษานําไปเปนแบบ
อยาง 
 
 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
7.  นักเรียนแบงกลุม 5  กลุมรวมกันอภิปรายการ
นําหลักธรรมของชาวพุทธตัวอยางทั้ง 2 ทานไป
ใชในการดําเนินชีวิต  โดยเลือกคนที่กลุมสนใจ 
      7.1  ยกตัวอยางวิธีการที่นําไปใช 
      7.2  คาดการณผลที่นาจะเกิดขึ้น 
      7.3  ครูสุมกลุมออกมานําเสนอ 

ทักษะการคิดนําไปประยุกตใช 

8.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ชาวพุทธ  
ตัวอยาง  โดยใชแนวทางของนักเรียน 

 

9.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  ชาวพุทธ    
ตัวอยาง  แลวรวมกันเฉลย 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 

        1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง  โดยการสนทนาซักถาม 
        2)  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                     1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
        2)  บัตรคํา            
        3)  แบบฝกทักษะเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง 
   6.2  แหลงเรียนรู 
        1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนศึกษาชาวพุทธตัวอยางภายในโรงเรียนโดยการสัมภาษณและรูปภาพประกอบ
นําเสนอโดยการจัดปายนิเทศ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  สัมภาษณชาวพุทธตัวอยางภายในโรงเรียน เชน  คุณครู  นักการ  แมคา 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  หลักการปฏิบัติตัวที่เปนแบบอยางเปนอยางไร 
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             -  ทําไมคิดปฏิบัติเชนนั้น 
             -  ผลที่เกิดขึ้นที่เห็นชัดเจนตอตนเอง  ครอบครัว  และสังคม 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  สัมภาษณรายบุคคลที่เลือก   
             -  นําผลจากการสัมภาษณจัดปายนิเทศ 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  ศึกษาชาวพุทธตัวอยางในทองถ่ินของตนเอง           

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    โดย
กําหนดภาระงาน  เขียนหนังสือการตูนเรื่องชาวพุทธในอุดมคติ 

 
ภาระงาน  “ เขียนหนังสือการตูนเรื่องชาวพุทธในอุดมคติ ” 

การบูรณาการ  มฐ.  ท 2.1  ม.3 / 2 
ผลการเรียนรู  เขียนหนังสือการตูนได 
ผลงานที่ตองการ  หนังสือการตูนเรื่องชาวพุทธในอุดมคติ 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาวิธีการเขียนการตูนจากแหลงรูตาง ๆ   

2.  เขียนหนังสือการตูนเรื่องชาวพุทธในอุดมคติ 
 3. จํานวน  6  หนากระดาษ เอ 4 โดยการพับครึ่งกระดาษเย็บเลมใหเรียบรอย 
 4. ระบายสีใหสวยงาม 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความสรางสรรคของเนื้อหา 
 2.  ความสวยงามของรูปภาพประกอบและรูปเลม 
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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  ชาวพุทธตัวอยาง 

 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนยกคุณธรรมที่เปนแบบอยางของทั้ง  2  ทาน 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 

เร่ือง  ชาวพุทธตัวอยาง 
 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนยกคุณธรรมที่เปนแบบอยางของทั้ง  2  ทาน 
 
หมอมเจาหญิงพูนพิสมัย   ดิศกุล 

-  ทรงมีความขยัน 
-  ทรงเผยแผพระพุทธศาสนาตลอดเวลา 
-  ทรงทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ี 
-  การพัฒนาตนเอง 

  
ศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักดิ์   

-  เปนพุทธบริษัทชั้นนํา 
-  ความซื่อสัตย สุจริต 
-  ความเสมอตนเสมอปลาย  
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 

 
ความรับ ผิด

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 
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 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
       3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
      4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกจิกรรมกลุม 
     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  4 
(Self  Reflection) 

1. การประเมินตนเองของผูเรียน  ใหดําเนินการดังนี้ 
1.1 ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบ   โดยอาจเขียนไวบน

กระดานดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาไดเรียนอะไรบาง 
1.2 ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 
 

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

รายการบันทกึ 
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........................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................    
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 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  4  เร่ือง  หนาท่ีชาวพุทธ  มรรยาทชาวพุทธ และชาวพุทธตัวอยาง 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  ผูที่เปนสาวกของพระพุทธองคเรียกวาอะไร  
 ก.  ชาวพุทธ 
 ข.  คนพุทธ 
 ค.  พุทธบุตร 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
2.  ขมขี่ปรัปวาทคือขอใด  
 ก.  การวารายจาบจวงพระสงฆ 
 ข.  การวารายจาบจวงครูอาจารย 
 ค.  การวารายจาบจวงพระธรรมวินัยหรือพระพุทธศาสนา 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
3.  การรวมตัวของชาวพุทธเพื่อศึกษา ปฏิบัติ เผยแพร และปกปองพระพุทธศาสนาเรียกวาอะไร  
 ก.  สมาคมชาวพุทธ 
 ข.  องคกรพุทธบริษัท 
 ค.  กลุมชาวพุทธ 
 ง.  องคกรชาวพุทธ 
4.  ขอใดไมใชหนาที่ของอาจารยที่ดีที่ปฏิบัติตอศิษย  
 ก.  ฝกอบรมใหเปนคนด ี
 ข.  คอยใหคําปรึกษาในดานทุจริต 
 ค.  สอนใหเขาใจแจมแจง 
 ง.  สอนศิลปวิทยาใหส้ินเชิง 
5.  พิธีกรรมใดที่เปนพุทธบัญญัติที่ขึ้นอยูกับจารีตประเพณี  
 ก. พิธีศพ 
 ข. พิธีบรรพชาอุปสมบท 
 ค. พิธีทอดกฐิน 
 ง. พิธีปวารณาออกพรรษา 
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6.  เมื่อยังไมถึงเวลาทําพิธี  เจาภาพควรปฏิบัติตอพระสงฆอยางไร  
 ก.  ปลอยไวเฉย ๆ ไมตองทําอะไร 
 ข.  ถวายภัตตาหาร 
 ค.  สนทนากับทานไปเรื่อย ๆ 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
7.  เวลาทักทายพระสงฆควรพูดวาอยางไร  
 ก. สวัสดีหลวงพอ 
 ข. เจริญพรพระคุณเจา 
 ค. อาราธนาพระคุณเจา 
 ง. นมัสการพระคุณเจา 
8.  ผลงานที่สรางชื่อใหกับหมอมเจาหญิงพูนพิสมัย  ดิศกุล คือผลงานชิ้นใด  
 ก.  ประเพณีไทย 
 ข.  ขาพเจาเที่ยวยุโรป 
 ค.  ศาสนคุณ 
 ง.  ส่ิงที่ขาพเจาพบเห็น 
9.  ศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักดิ์สําเร็จวิชาเนติบัณฑิตจากประเทศใด  
 ก.  ไทย 
 ข.  อังกฤษ 
 ค.  ฝร่ังเศส 
 ง.  ออสเตรีย 
10.  หลักธรรมเรื่องซื่อสัตยสุจริตเปนหลักธรรมประจําใจของใคร  
 ก.  หมอมเจาหญิงพูนพิสมัย  ดิศกุล 
 ข.  พระธรรมโกศาจารย 
 ค.  ศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักดิ์ 
 ง.  แมชีศันสนีย  เสถียรสุต 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี  4  เร่ือง  หนาท่ีชาวพุทธ  มรรยาทชาวพุทธ  และชาวพุทธตัวอยาง 

 
1. ก 
2. ค 
3. ง 
4. ข 
5. ก 
6. ค 
7. ง 
8. ค 
9. ข 
10. ค 
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เฉลยคําถามทายหนวย 
หนวยการเรียนรูท่ี  4  เร่ือง  หนาท่ีชาวพุทธ  มรรยาทชาวพุทธ  และชาวพุทธตัวอยาง 

1.  ชาวพุทธทุกคนมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติใหสอดคลองกับสถานภาพของตนอยางไร  จงอธิบาย  
 คือ  พระสงฆมีหนาท่ีศึกษาและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  แลวนําธรรมออก
เผยแผแกประชาชน   อุบาสกอุบาสิกา มีหนาท่ี ในการปกปองรักษาและทํานุบํารุงวัด  และพุทธ - 
ศาสนสถาน  ศึกษาเรียนรูองคประกอบของศาสนา  และปฏิบัติตามหลักธรรม 
2.  การปฏิบัติตนเปนศิษยที่ดีของครูอาจารย  ควรปฏิบัติอยางไร  
 1)  ลุกขึ้นตอนรับแสดงความเคารพ 
 2)  เขาไปหาเพื่อคอยรับใช  หรือปรึกษาซักถาม  รับคําแนะนํา 
 3)  นอมรับคําสั่งสอนดวยดี  ฟงเปน  รูจักฟงใหเกิดปญญา 
 4)  ปรนนิบัติหรือรับอาสาทํากิจธุระท่ีทานมีอยู 
 5)  เรียนศิลปวิทยาดวยความตั้งใจ  เอาจริง  เอาจัง 
3.  การแสดงตนเปนพุทธมามกะ  หมายถึงอะไร  จงอธิบาย  
 คือ การประกาศตนวานับถือพระพุทธศาสนา  หรือมีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆเปนท่ี
พึ่งท่ีระลึกอยูเสมอ 
4.  จงบอกประวัติและผลงานที่โดดเดนของหมอมเจาหญิงพูนพิสมัย  ดิศกุล และศาสตราจารย
สัญญา  ธรรมศักดิ์  มาโดยสังเขป 
               หมอมเจาหญิงพูนพิสมัย  ดิศกุล  ประสูติเม่ือ 17 กุมภาพันธ  2438  เปนธิดาสมเด็จพระ -
เจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพกับหมอมเฉื่อย  ดิศกลุ ( ท.จ. ) ทรงไดรับการศึกษา
อยางดีจนแตกฉาน  พูดไดหลายภาษา   ผลงานที่โดดเดน  คือ ทรงนิพนธหนังชื่อ ศาสนคุณ 
 ศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักดิ์  เกิดเมื่อ 5 เมษายน 2450  เกิดในครอบครัวผูพิพากษาเปน
บุตรของมหาอํามาตยตรี พระยาธรรมสารเวทยวิเศษภักดี  ศรีสัตยาวัตตาพิริยพาหะ  ทานดํารง
ตําแหนงสําคัญ  เปนประธานศาลฎีกา ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาใหเปนนายกรัฐมนตรี
ทานถึงแกอสัญกรรมเมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2545 สิริอายุได 94  ป  ผลงานที่โดดเดน  เปนผูมีชีวิต
สะอาด 
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