
 
 

แผนการจัดและประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
สาขาวชิา พระพุทธศาสนา 
รายวิชา   ส 23105   พระพุทธศาสนา                                            1  หน่วยกิต 
ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3                                     ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554 
ครูผู้สอน     1.  นายอุดม     นามวงค์   
 

**************************************************************************************************************************** 
1. ค าอธิบายรายวิชา   

  1.1      ศึกษาประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา การเผยแผ่ในดินแดนทวีปเอเชีย         ยุโรป   
ออสเตรเลีย  อเมริกาเหนือ    สามารถอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย  ยุโรป  ออสเตรเลีย  อเมริกาเหนือ            
รวมทั้งวิเคราะห์สภาพการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศต่าง  ๆ        และเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาใน
ฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลกได้ 
  1.2       ศึกษาพุทธประวัติ     ชาดก    สามารถอธิบายพุทธประวัติ    ชาดก    วิเคราะห์    ข้อคิดหรือคติ
เตือนใจ  ที่ควรยึดถือเป็น แบบอย่าง        รวมทั้งเห็นคุณค่าและคุณธรรมที่ศึกษามาเป็นแบบอย่าง      ในการด าเนินชีวิต
เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม 
  1.3       ศึกษาพุทธประวัติ    ประวัติพุทธสาวก   สาวิกา    และชาวพุทธตัวอย่าง  สามารถอธิบายพุทธ-
ประวัติ  ประวัติพุทธสาวก  สาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง  วิเคราะห์  ข้อคิดหรือคติเตือนใจ   ที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
รวมทั้งเห็นคุณค่าและคุณธรรมที่ศึกษามาเป็นแบบอย่าง            ในการด าเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอยู่อย่าง
สันติสุข 
  1.4       ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  พุทธศาสนสุภาษิต    และค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา        
เร่ืองน่ารู้ใน    พระไตรปิฎก               สามารถอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา    พุทธศาสนสุภาษิตและค าศัพท์
ทางพระพุทธศาสนา   เร่ืองน่ารู้ในพระไตรปิฎก  วิเคราะห์ความหมาย   คุณค่า  จุดมุ่งหมายข้อคิดที่ศึกษาไป ประยุกต์ 
ใช้และสื่อความหมายในชีวิตประจ าวันได้ 

      2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1.  สามารถเปรียบเทียบแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณ    และแนวทางการเผยแผ่      
                  พระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันได้                
             2.  สามารถอธิบายแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา       และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศ 
                   ต่าง  ๆ  ทั่วโลกได้ 

3.  สามารถวิเคราะห์พุทธประวัติตอนการแสดงปฐมเทศนา  โอวาทปาฏิโมกข์     วิเคราะห์พุทธประวัติ  
     จากพระพุทธรูปปางต่าง  ๆ                         

       4.  สรุปแนวคิดที่ได้จากชาดกในเร่ือง   นันทวิสาลชาดกและสุวรรณหังสชาดก ได้ 
 5.  วิเคราะห์ประวัติและคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างของ พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และชาวพุทธ 
            ตัวอย่าง 
 



 
6.  อธิบายความหมายและองค์ประกอบของพระรัตนตรัยได้ 
7.  อธิบายคุณของพระสงฆ์  และหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและจริยาวัตร 

            อย่างเหมาะสมได้ 
8.  อธิบายหลักธรรมของอริยสัจ  4  ได้ 
9.  อธิบายความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตได้อย่างถูกต้อง 
9.  อธิบายความหมายค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง 
10.  วิเคราะห์คุณค่าจากเร่ืองน่ารู้ในพระไตรปิฎก  และน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง 

3. มาตรฐานการเรียนรู้ฯ 
    ส  1.1  รู้และเข้าใจประวัติ  ความส าคัญ  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
               และศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึด   และปฏิบัติตามหลักธรใรม   เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
    ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

      4. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

แผนการ
เรียนรู้ที่ 

วันที่ 
ท าการสอน 

หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    
 
   1 

สัปดาห์ที่ 
1-5 

5 ชั่วโมง 

-ประวัติของ
พระพุทธศาสนา: 
แนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
-ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

รู้และเข้าใจถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศ 
ต่าง  ๆ  ทั่วโลก  ตระหนักถึงความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาที่ช่วยสร้างสรรค์คุณธรรม
และความสงบสุขให้แก่โลก 

    2 สัปดาห์ที่ 
6-9 

4  ชั่วโมง 

  พุทธประวัติ 
- ชาดก 

รู้และเข้าใจพุทธประวัติ    ตัวอย่างชาดก   
เห็นความส าคัญและสามารถน าคุณธรรมไป
เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 

    3 สัปดาห์ที่ 
10-13 

4  ชั่วโมง 

พุทธประวัติ 
- ประวัติพุทธสาวก 
- พุทธสาวิกา 
- ชาวพุทธตัวอย่าง 

รู้และเข้าใจประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา   
ชาวพุทธตัวอย่าง     เห็นความส าคัญและ
สามารถน าคุณธรรม  ไปเป็นแบบอย่างใน
การด าเนินชีวิต 

  
4 

สัปดาห์ที่ 
14-20 

7 ชั่วโมง 

หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
- พระรัตนตรัย : สังฆคุณ 9 
- อริยสัจ  4 
- พุทธศาสนสุภาษิต 
- ค าศัพท์ทาง  

- รู้และเข้าใจหลักธรรมส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  ตระหนักถึงความส าคัญ  
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
- รู้และเข้าใจโครงสร้างพระไตรปิฎก  ชื่อ
คัมภีร์และสาระสังเขปของพระอภิธรรม-
ปิฎก ศึกษาเร่ืองน่ารู้จากพระไตรปิฎกเร่ือง



 

 

 

 

 

 

 
4.1   แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 

 การสอนรายวิชา ส 23105 ( พระพุทธศาสนา)   ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554   
          มีแผนประเมินผลการเรียนรู้  ดังนี้ 
 4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านท่ีมอบหมาย     60 คะแนน 
 4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย  10 คะแนน 
 4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค      10 คะแนน 
 4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค      20 คะแนน 

รวม                100 คะแนน 
 
 

 
 
 

  
แผนการ
เรียนรู้ที่ 

ลักษณะของ งาน / การบ้าน คะแนน ระยะเวลาที่ใช้ท า 
งาน / การบ้าน 

ก าหนดส่ง 

1 แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียน/รู้แบบทดสอบ  
1  (เดี่ยว)   

- ในคาบ 10 ม.ิย.
2554 

2 แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียน/รู้แบบทดสอบ  
1 (เดี่ยว) 

- ในคาบ 8 ก.ค.2554 

3 แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียน/รู้แบบทดสอบ  
1 (เดี่ยว) 

- ในคาบ 5 ส.ค.2554 

4 แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียน/รู้แบบทดสอบ  
1 (เด่ียว) ,ป้ายพุทธศาสนสุภาษิต  (งานกลุ่ม 
โดยบูรณาการกลุ่มสาระภาษาไทย 
ครูณัฐนันท์   ไพรัตน์ 

- ในคาบ 21 ก.ย.2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พระพุทธศาสนาและพระ 
  ไตรปิฎก 
 

พุทธปณิธาน  4  ในมหาปรินิพพานสูตร  
พุทธศาสนุภาษิต   และค าศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา ตลอดจนสามารถไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

       4            20                         -                                    - 



 
 
 

 
 

4.2  การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา  ส 23105 (พระพุทธศาสนา)   ประจ าภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2554  ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินดังตารางข้างล่าง 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
 
 
(1)  ความรับผิดชอบ  (4  คะแนน) 
     1.  เข้าช้ันเรียนตรงเวลา 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 
     

     2.  ส่งงานตรงเวลา      
     3.  ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ าเสมอ      
  4. มีความพร้อมในการเรียน  
       (การเตรียมอุปกรณ์,การร่วมแสดงความคิดเห็น) 

     

(2)  การปฏิบัติกิจกรรม  (3  คะแนน) 
     1.  ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 

     

     2.  ความกระตือรือร้นในการท างาน      
     3.  ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน      
(3)  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา 
      (3  คะแนน) 
     1.  เชื่อม่ันในการท าความดีตามหลักจริยธรรม 

     

     2.  ตระหนักถึงการท าความดีของบุคคล      
2. ตระหนักในคุรค่าและความส าคัญของการบริหารจิต 
และ 
การเจริญปัญญา 

     

รวม      
  

รวม  =  ...................................................... 
         =  ...................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (10  คะแนน ) 
 ก าหนดสอบกลาง เวลาที่ใช้ในการสอบ 30 นาที หัวข้อ / เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียด 
          ดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค ลักษณะ/จ านวนข้อสอบ คะแนน 

เนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 - 2 ปรนัย   จ านวน  30  ข้อ 10 
 

 
4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค (20  คะแนน ) 
 ก าหนดสอบปลายภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ 40 นาที หัวข้อ / เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบ มีรายละเอียด      
          ดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค ลักษณะ/จ านวนข้อสอบ คะแนน 
เนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 - 4 ปรนัย   จ านวน  40  ข้อ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อเสนอโครงงาน 
เสนอต่อครู   อุดม   นามวงค์   รายวิชาพระพุทธศาสนา  (ส ๓๓๒๐๑) 

                           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓    ภาคเรียนที่                        ปีการศึกษา   

๑) ชื่อโครงงาน 
    ความส าคัญ 
๒) รายชื่อนักเรียนผู้ท าโครงงาน 

๒.๑  
๒.๒ 
๒.๓ 

       ๓)  งบประมาณ...................บาท 
       ๔)  สถานที่ 
  ๕)  ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๖)  ความส าคัญของปัญญา (แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ  และเหตุผลของการศึกษาคร้ังนี้) 
 ๗) วัตถุประสงค์  (ระบุให้สอดคล้องกับปัญหาและความส าคัญของเร่ือง  ควรจะเพียงวัตถุประสงค์เดียว) 
 ๘) ระเบียบวิธีวิจัย (ให้ระบุสมมุติฐานการวิจัย  วิธีวิจัย  ซึ่งได้แก่วิธีการทดลอง  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูล)  
 ๙)  สิ่งทึ่คาดว่าจะได้รับ  (แสดงให้เห็นว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผน  กิจกรรม) 
 ๑๐) แผนกิจกรรม  (ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ ที่ปฏิบัติ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามเพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

ชื่อ    ครู อุดม          นามวงค์  สอนวิชาพระพุทธศาสนา  (ส ๒๓๑๐๒)                 ชั้น  ม............/.............. 
 
 
                                         ข้อความ 

                             ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑.  ความพร้อมในการสอน      
๒. มีความรู้ในเน้ือหาที่สอน      
๓. การบรรยาย  สรุปเนื้อหาได้ชัดเจน      
๔.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม      
๕.  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน      
๖. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน      
๗. เข้า-ออก ห้องสอนตรงเวลา      
๘. มอบหมายแบบฝึกหัด  / งาน  ที่เหมาะสม      
๙. มีสื่ออุปกรณ์ในการสอนที่เหมาะสม      
๑๐. ครูใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจได้      
๑๑. นักเรียนพัฒนาทักษะการฟัง  จากวิชานี้      
๑๒. นักเรียนพัฒนาทักษะการพูด  จากวิชานี้      
๑๓. นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่าน  จากวิชานี้      
๑๔. นักเรียนพัฒนาทักษะการเขียน  จากวิชานี้      
๑๕. นักเรียนมีความสุข  เมื่อถึงคาบเรียนนี้      
๑๖. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้      
 
ข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอน/โรงเรียน 
 .................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


