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หนวยการเรียนรูท่ี  6  เร่ือง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาลสําคัญ 
 รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ   ศิลปะ  ภาษาไทย 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย    
 มฐ. ส 1.2 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส 1.2  ม.3 / 4, 5    
3.  สาระการเรียนรู 
 3.1 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาลสําคัญ 
 3.2  ศาสนพิธี 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

      1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาลสําคัญ 
      2)  ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง  ศาสนพิธี 
4.2  ผลการปฏิบัติงาน  ไดแก 
      1)  วางแผนการจัดศาสนพิธีในโรงเรียน 
      2)  เขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
4.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
       แบบทดสอบหลังเรียน 

5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 
แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
      1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง      
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาล
สําคัญ 
     2)  ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาท
สมมุติเร่ือง  ศาสนพิธี 
 
 
 
 
 

 
-  เสนอแนะ  ยกตัวอยาง 
 
 
 

-  แนะนํา  นําเขารวม  
กิจกรรม 

 
-  ศึกษา  คนควา  ปฏิบัติ
รายงาน 
 
 

-  ศึกษา  วางแผนปฏิบัติ 
รายงานผล 
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แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.2  การปฏิบัติงาน 
       1)  วางแผนการจัดศาสนพิธีใน        
โรงเรียน 
        
       2)  เขารวมกิจกรรมวันสําคัญทาง    
พระพุทธศาสนา 

 

 
 
 

-   เสนอแนะ  ติดตาม 
 
 
 

-  เสนอแนะ  ยกตัวอยาง 

 
 
 

-  นักเรียนรวมมือกัน
ปฏิบัติตามกติกาของ
กลุม 
 -  ปฏิบัติ  สรุปผล 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 

- อธิบาย  สรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบใน  
แตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะใน 
แตละหนวยยอย 
-  ทําแบบทดสอบ     
หลังเรียนจบหนวย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  6 / 1   เร่ือง  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาลสําคัญ 
เวลา  2  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสําคัญ  หมั่นระลึกถึง
และทําการบูชาและปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  อธิบายความหมายและความสําคัญของวันสําคัญพระพุทธศาสนา  และเทศกาล
สําคัญได 
        2)  บอกสาระสําคัญของวันสําคัญพระพุทธศาสนา  และเทศกาลสําคัญได 
        3)  ประพฤติปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และ
เทศกาลสําคัญไดอยางถูกตองเหมาะสม 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        1)  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
              -  วันมาฆบูชา 
              -  วันวิสาขบูชา 
              -  วันอาสาฬหบูชา 
              -  วันอัฏฐมีบูชา 
        2)  เทศกาลสําคัญ 
             -  วันธรรมสวนะ 
              -  วันเขาพรรษา 
             -  วันออกพรรษาและวันเทโวโรหณะ 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
  -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
  -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
              -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดสรุปความ  ทักษะการคิดวิเคราะห
ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู  และทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 
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3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาลสําคัญ 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 

       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาล 
สําคัญ 

       2)  การตอบคําถามเรื่อง  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาลสําคัญ 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 
      1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

และเทศกาลสําคัญ  
      2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธ- 

ศาสนา  และเทศกาลสําคัญ 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาลสําคัญ 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และ 
เทศกาลสําคัญ 

2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาล 
สําคัญ 

ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  วันสําคัญ 

ทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาลสําคัญ  
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2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง วันสําคัญทางพระ-  
พุทธศาสนา  และเทศกาลสําคัญ 
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)  นักเรียนฟงเพลง “ วันมาฆบูชา ” ครูตั้งคําถาม 
              -  เปนเพลงเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

5.2  ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูตั้งประเด็นคําถาม  นักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็น 
     1.1  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งขึ้นมา
เพื่อส่ิงใด 
     1.2  ไมมีไดหรือไม  อยางไร 
     1.3  เทศกาลสําคัญมีไวเพื่อประโยชนอะไร 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปในหัวขอ 
     2.1  ความหมาย 
     2.2  ความสําคัญ 
     2.3  ประโยชน 

ทักษะการคิดสรุปความ 

3.  ตัวแทนนักเรียนออกมาเลาประสบการณใน
การเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธ-
ศาสนา  และเทศกาลสําคัญ เพื่อแลกเปลี่ยน 
เรียนรูประสบการณ 

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
4.  นักเรียนแบงกลุม  7 กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
      -  จับฉลากเลือกหัวขอที่กําหนด  7 หัวขอ 
ส่ิงที่ตองศึกษา 
     1)  วิเคราะหวิธีการปฏิบัติตนในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาลสําคัญ 
     2)  ขอคิดแฝงอยูในวันสําคัญทางพระพุทธ-
ศาสนา  และเทศกาลสําคัญ 
     3)  เปรียบเทียบกับวันสําคัญทางพระพุทธ-
ศาสนาอื่น 
     วิธีนําเสนอ 
      -  เลือกวิธีการที่หลากหลาย เชน  บรรยาย  
ปายนิเทศ  เปนตน 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

5.  ตัวแทนกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน  ครูและ      
นักเรียนรวมกันสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

6. นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  วันสําคัญ  
 
5.3  ขั้นสรุป 

        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาลสําคัญ
โดยใชช้ินงานของนักเรียนเปนเอกสารประกอบ 
  6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   
        2)  เพลงวันมาฆบูชา            
        3)  แบบฝกทักษะเรื่อง วันสําคัญ 
   6.2  แหลงเรียนรู 
        1) หองสมุดโรงเรียน 
        2) หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาลสําคัญ แลวจด
บันทึกขั้นตอนและความรูสึกที่ไดเขารวม 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  เขารวมกิจกรรมวันสําคัญในรอบ 1 ป ตามศักยภาพที่ทําไดแตไมนอยกวา  3  คร้ัง 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  ทําไมตองเขารวมกิจกรรม 
             -  ประโยชนที่เขารวมกิจกรรม 
             -  หากไมเขารวมกิจกรรมอะไรจะเกิดขึ้น 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  เขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาลสําคัญในรอบ 1 ป 
             -  จดบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติของกิจกรรมที่เขารวม 
             -  บอกประโยชนและความรูสึกที่เขารวม 
             -  บันทึกเปนรายงาน และภาพประกอบ 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  รายงานนําเสนอโดยการจัดมุมวันสําคัญในชั้นเรียน           

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โดยกําหนด
ภาระงาน  เขียนบันทึกประจําวันในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

ภาระงาน  “ เขียนบันทึกประจําวันในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ” 
การบูรณาการ  มฐ. ท 2.1  ม.3 / 2 
ผลการเรียนรู  เขียนบันทึกประจําวันได 
ผลงานที่ตองการ  บันทึกประจําวันในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  เขียนบันทึกประจําวัน 
 2.  เปนระยะเวลา  1  ภาคเรียน 
 เกณฑการประเมิน 
 1.  ความสะอาดเรียบรอย 
 2.  ใชภาษาเขาใจงาย 
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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  วันสําคัญ 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนหาภาพเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา/ เทศกาลสําคัญ คนละ 1 ภาพ 
อธิบายในหัวขอ 
 1.  เปนภาพอะไร 
 2.  ขอคิดที่แฝงอยูในภาพกิจกรรมคือะไร 
 3.  ประโยชนในการเขารวมตอตนเอง  สังคม ประเทศชาติอยางไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ................................................................................ 
 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

( เฉลยอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน ) 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี   6 / 2   เร่ือง  ศาสนพิธี   
เวลา  3  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจการจัดศาสนพิธีและการเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไดอยาง     
ถูกตองและเหมาะสม 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  อธิบายความหมายและประเภทของศาสนพิธีได 
        2)  ปฏิบัติศาสนพิธีไดถูกตองและสอดคลองกับงาน 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        ศาสนพิธี 

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

              -  ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดสรุปความ  
และทักษะการคิดสรางสรรค 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ศาสนพิธี 
       2)  ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง  ศาสนพิธี 

 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ศาสนพิธี  
       2)  การแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง  ศาสนพิธี 

                    3)  การตอบคําถามเรื่อง  ศาสนพิธี 
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3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

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

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ศาสนพิธี 
2)  ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง  ศาสนพิธี 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ศาสนพิธี  
2)  สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง  ศาสนพิธี 
3)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  ศาสนพิธี 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ศาสนพิธี  

จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรยีนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ศาสนพิธี 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี 

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว 

คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
 4)  แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  นักเรียนดูภาพการทําบุญบานและงานศพ   ครูตั้งคําถาม 
  -  ทั้ง 2 ภาพเปนภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
                  -  การจัดกิจกรรมเหมือนหรือตางกันอยางไร  

5.2  ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1.  นักเรียนดูวีซีดี เร่ือง ศาสนพิธี ประเภทตาง ๆ 
ครูใหนักเรียนผลัดกันตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ดู
คนละ 1 คําถาม 

ทักษะการคิดสังเกต 

2.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความหมายของ
ศาสนพิธี  และขั้นตอนการจัดศาสนพิธี 

ทักษะการคิดสรุปความ 

3.  นักเรียนแบงกลุม  2  กลุมเพื่อแสดงบทบาท
สมมุติการเขารวมพิธีกรรมในศาสนาในหัวขอ 
      3.1  การทําบุญเลี้ยงพระ 
      3.2  งานอวมงคล 

ทักษะการคิดสรางสรรค 

4.  ขณะนําเสนอ  
      4.1  กลุมที่  1  นําเสนอ  กลุมที่  2  วิจารณ 
      4.2  กลุมที่  2  นําเสนอ  กลุมที่  1  วิจารณ  

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

5.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความสําคัญของ
การปฏิบัติตนอยางถูกตองในศาสนพิธีทาง   
พระพุทธศาสนา 

ทักษะการคิดสรุปความ 

 
5.3  ขั้นสรุป 

       1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี  โดย
การสนทนาซักถาม 
       2)  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
       3)  นักเรียนเขารวมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนากับผูปกครองอยางนอย 1 กิจกรรม
และบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมสงครู 
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  6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                     1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3   
         2)  แบบทดสอบหลังเรียน            
         3)  วีซีดีเร่ือง  การจัดศาสนพิธี 
         4)  รูปภาพทําบุญเลี้ยงพระ  งานศพ 
         5)  แบบบันทึกการเขารวมกิจกรรม 
  6.2   แหลงเรียนรู 
        1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนจัดศาสนพิธีเกี่ยวกับการทําบุญเลี้ยงพระที่โรงเรียนโดยการปฏิบัติจริง  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  จัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระที่โรงเรียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
             -  ศึกษาขั้นตอน 
             -  เตรียมงาน 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  ส่ิงที่แฝงอยูในการจัดศาสนพิธีมีความสําคัญอยางไร 
             -  หากศาสนาทุกศาสนาไมมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอะไรจะเกิดขึ้น 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  ลงมือปฏิบัติพิธีทําบุญล้ียงพระ 
             -  จดบันทึกขั้นตอน  ผลงาน  ความสําเร็จ  ปญหา  เปนรูปเลมรายงาน 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  นําภาพกิจกรรมจัดปายนิเทศ           
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7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  โดยกําหนด
ภาระงาน  วาดภาพพิธีกรรมที่ประทับใจ 

ภาระงาน  “วาดภาพพิธีกรรมท่ีประทับใจ ” 
การบูรณาการ  มฐ.  ศ 1.1   ม.3 / 1 
ผลการเรียนรู  วาดภาพตามความสนใจได 
ผลงานที่ตองการ  ภาพพิธีกรรมที่สนใจ  1  ภาพ 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาภาพพิธีกรรมที่สนใจ / ประทับใจ 1  ภาพ 
 2.  วาดภาพ 1 ภาพ ขนาดกระดาษสมุดวาดเขียนเลมใหญ  
 3.  ระบายสีใหสวยงาม 
เกณฑการประเมิน 
 -  ความสวยงามและสอดคลองกับการปฏิบัติกิจกรรม 
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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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แบบบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมในศาสนพิธี 

ช่ือ ............................................................ ช้ัน .....................เลขที่ .............. 
ช่ือกิจกรรมที่เขารวม .................................................................... 
สถานที่ ......................................................................................... 

วัน .................. เดือน ............................ พ.ศ. ................... 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนบันทึกผลการเขารวมกิจกรรม  ดังนี้ 
               1.  รูปภาพกิจกรรมอยางนอย  2  ภาพ 
               2.  ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
               3.  ความรูสึกในการเขารวมกิจกรรม 
               4.  ประโยชนที่ไดรับ 
               5.  หากเปนผูจัดกิจกรรมสามารถจัดไดหรือไม  เพราะเหตุใด 
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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
ถูกตองและปฏิบัติได
จริง 

เนื้อหาที่แสดงมีความ
ถูกตองแตไมสามารถ
ปฏิบัติไ ดจริง 

เนื้อหาไมถูกตองและ
ไมสามารถปฏิบัติได
จริง 

2.  ความคิดสรางสรรค ช่ือสอดคลองกับเรื่อง
ที่แสดงและชี้ใหเห็น
ถึงความสําคัญของ
เรื่อง 

ช่ือสอดคลองกับเรื่อง
ที่แสดงแตไมช้ีใหเห็น
ความสําคัญของเรื่อง 

ช่ือไมสอดคลองและ
ไมช้ีใหเห็น ความ
สําคัญของเรื่อง 

3.  ความพรอม มีสื่ออุปกรณในการ
แสดงและมีการวาง
แผนดีพรอมที่จะ
แสดงไดทันที 

มีสื่ออุปกรณในการ
แสดงไมสมบูรณแตมี
การวางแผนดีพรอมที่
จะแสดงทันที 

ไมมีสื่ออุปกรณใน
การแสดงและขาดการ
วางแผนที่ดีไมพรอม
ที่จะแสดงในทันที 

4.  บทบาทสมจริง แสดงบทบาทไดนา
สนใจ  และบทบาท
สมจริงเพื่อน ๆ ให
ความสนใจมาก 

แสดงบทบาทไดนา
สนใจ  แตบทบาทไม
สมจริง  เพื่อน ๆ ให
ความสนใจในการ
แสดงนอย 

แสดงบทบาทไมนา
สนใจและบทบาทไม
สมจริง เพื่อน ๆ ไมให
ความสนใจในการ
แสดง 

 
เกณฑการประเมิน 
 7 – 8   คะแนน  = ดี 
              5 – 6  คะแนน  = พอใช 
              3 – 4  คะแนน   = ปรับปรุง 
เกณฑการผานการประเมิน 
 ไดระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป 
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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
ฟง ผูอ่ืน 

ความตั้งใจ  
 

ท่ี 

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

 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 
 

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

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

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

คะแนน  
ท่ี 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

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

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

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

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

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับพระรัตนตรัยมีกี่วัน  
 ก.  4  วัน 
 ข.  5  วัน 
 ค.  6  วัน  
 ง.  7  วัน 
2.  ในวันมาฆบูชาพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมใด  
 ก.  อริยสัจ 
 ข.  โอวาทปาฏโิมกข 
 ค.  ธัมจักกัปปวัตนสูตร 
 ง.  อปริหานิยธรรม 7 
3.  วันวิสาขบูชามีเหตุการณสําคัญเกี่ยวของกับพระพุทธเจาเกิดขึ้นยกเวนขอใด  
 ก.  วันประสูติ 
 ข.  วันตรัสรู 
 ค.  วันทายพุทธลักษณะ 
 ง.  วันปรินิพพาน 
4.  วันวิสาขบูชาตรงกับวันใด  
 ก.  วันขึ้น  15  ค่ํา เดือน  3 
 ข.  วันขึ้น  15  ค่ํา เดือน  4 
 ค.  วันขึ้น  15  ค่ํา เดือน  5 
 ง.  วันขึ้น  15  ค่ํา  เดือน  6 
5.  การประชุมผูแทนประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา เมื่อป พ.ศ. 2541 จัดขึ้นที่ประเทศใด  
 ก.  ศรีลังกา 
 ข.  ไทย 
 ค.  เนปาล 
 ง.  อินเดีย 
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6.  วันที่พระพุทธเจาทรงประกาศพระพุทธศาสนาคือวันใด  
 ก.  วันมาฆบูชา 
 ข.  วันวิสาขบูชา 
 ค.  วันอาสาฬหบูชา 
 ง.  วันธรรมสวนะ 
7.  ทําไมจึงถือวาวันมาฆบูชาเปนวันแหงความรักทางพระพุทธศาสนา  
 ก.  เพราะพระสงฆมาชุมนุมเพื่อมาหาพระพุทธเจาโดยมิไดนัดหมายกันเปนจํานวนมาก 
 ข.  เพราะพระสงฆที่มาชุมนุมกันเปนพระภิกษุที่พระพุทธเจาทางบวชให 
 ค.  เพราะพระสงฆเหลานั้นลวนเปนเอหิภิกขุอุปสมัปทา 
 ง.  เพราะพระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข 
8.  ขอใดไมใชช่ือเรียกวันธรรมสวนะ  
 ก.  วันพระ 
 ข.  วันศีล 
 ค.  วันโกน 
 ง.  วันถือศีล 
9.  หามขามสายสิญจนเพราะเปรียบเสมือนการขามสิ่งใด  
 ก.  พระสงฆ 
 ข.  พระธรรม 
 ค.  พระรัตนตรัย 
 ง. พระพุทธรูป 
10. ไทยธรรมหรือจตุปจจัยไทยธรรม หมายถึงอะไร 
 ก.  ส่ิงของที่ถวายแดพระสงฆ 
 ข.  เครื่องอัตถบริขาร 
 ค.  ส่ิงของที่ขอมาจากพระสงฆ 
 ง.  อาหารที่ถวายพระสงฆ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เร่ือง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาลสําคัญ 

 
1.  ก 

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

 1.  จงอธิบายประวัติความเปนมาของวันอัฏฐมีบูชาพอสังเขป  
 วันอัฏฐมีบูชา  ตรงกับวันแรม  8 ค่ํา เดือน  6  นับจากวันวิสาขบูชาไป  7 วัน  เปนวันคลาย
วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย  กรุงกุสินารา 
2.  วันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญสากลของสหประชาชาติและของโลกอยางไร  จงอธิบาย  
 วันวิสาขบูชา  เปนวันท่ีพระพุทธเจา  ประสูติ  ตรัสรู และปรินิพพาน  ซ่ึงถือเปนวันสําคัญ
สําหรับผูนับถือศาสนาพุทธท่ัวโลก  องคการสหประชาชาติจึงประกาศใหวันนี้เปนวันสําคัญและ
เปนวันหยุดของสหประชาชาติ 
3.  วันธรรมสวนะคืออะไร  มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของคนไทยหรือไม อยางไร จงอธิบาย  
 หมายถึง  วันพระ  วันศีล  วันสําหรับฟงธรรม 
 มีความสําคัญตอวิถชีีวิต  คือ 
 1)  ยอมไดฟงในสิ่งท่ียังไมเคยไดฟง  หรือไดเรียนรูในสิ่งท่ียังไมรู 
 2)  สิ่งท่ีเคยไดฟงก็ทําใหแจมแจง 
 3)  แกขอสงสัยหรือบรรเทาความสงสัยได 
 4)  ทําความเห็นใหถูกตองได 
 5)  จิตของผูฟงยอมผองใส 
4.  ส่ิงที่ควรปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาคืออะไร  อธิบายพอสังเขป  
 1)  ทําจิตใจใหผองใส 
 2)  ไมทําความชั่วท้ังปวง 
 3)  ทําความดี 
5.  ศาสนพิธีมีความสําคัญตอสังคมไทยในดานใดบาง  จงอธิบาย  
 1)  สืบทอดพระพุทธศาสนา 
 2)  จิตใจออนโยน 
 3)  สรางความสามัคคี 
 4)  มีความผูกพันรักใคร ในครอบครัว 
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6.  การทําบุญงานมงคลและการทําบุญงานอวมงคลมีพิธีที่เหมือนกันคืออะไร  และแตกตางกัน 
อยางไร  จงอธิบาย  

แตกตางกัน  คือ  
งานมงคล หมายถึง  งานที่ทําเพื่อความเปนสิริมงคลแกผูท่ีมีชีวิตอยู  เชน  งานทําบุญเลี้ยง

พระ  งานแตงงาน   เปนตน 
 งานอวมงคล  หมายถึง  งานที่อุทิศสวนกุศลใหแกผูท่ีตายแลว  เชน  งานทําบุญรอยวัน 
เหมือนกัน  คอื 
 เปนงานที่ทําเพื่ออุทิศสวนกุศลใหท้ังกับตนเองและผูอ่ืน  พิธีท่ีเหมือนกัน  คือ   
 1)  นิมนตพระสงฆทํากิจกรรม 
 2)  การจัดเตรียมสถานที่คลายคลึงกัน 


