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หนวยการเรียนรูท่ี 8  เร่ือง  วิถีแหงการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง 
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ   ภาษาไทย  สุขศึกษา ฯ  
1. มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย    

ส  1.1  ม.  3/ 2 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 

 ส 1.1  ขอ 2  วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่
ชวยสรางสรรคอารยธรรม และความสงบสุขแกโลก 
3.  สาระการเรียนรูประจําหนวย 
   1)   สารัตถะคมัภีรทางศาสนา 
  -   พระพุทธศาสนา 

 -   ศาสนาคริสต 
-   ศาสนาอิสลาม 
-    ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

  2)    การพัฒนาจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1    ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 

          ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  วิถีแหงการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตที่ถูก
ตอง    

  4.2   ผลการปฏิบัติงาน 
         นักเรียนนําความรูเร่ือง   ศาสนากับการดํารงชีวิตไปใชในชีวิตประจําวัน  
 4.3    การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
          1)   ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
          2)   การฝกปฏิบัติ 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน/ชิ้นงาน 
       -   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   วิถีแหง
การพัฒนาจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง  
 

 
-  ครูอธิบาย  แนะนํา
วิธีการ  หาขอมูล  การ
บันทึกผล 

 
-  ศึกษา  คนควา  หา
ขอมูลดวยตนเองและ
เปนกลุม 

5.2  การปฏิบัติงาน 
      -  นักเรียนนําความรูเร่ือง    ศาสนากับการ
ดํารงชีวิตไปใชในชีวิตประจําวัน  
     

 
- เสนอแนะ 

 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบายสรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบ 

-  ทําแบบฝกทักษะ 
- ทําแบบทดสอบ          
หลังเรียน 

   
  
   
    
 
  
   
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  8/1 เร่ือง   สารัตถะคัมภีรทางศาสนา 
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เวลา  12    ชั่วโมง 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู    
                      รูและเขาใจ เกี่ยวกับหลักการสําคัญของคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  ศาสนาคริสต  
ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ - ฮินดู   
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
      อธิบาย หลักการสําคัญของคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม 
และศาสนาพราหมณ - ฮินดู   
    
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
          หลักการสําคัญของคัมภีรทางพระพทุธศาสนา  ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม และ
ศาสนาพราหมณ - ฮินดู   
 2.2   ทักษะ / กระบวนการ 
         1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 

         -      การศึกษา  การปฏิบัติ 
                     2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                             -      กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล  
ทักษะการคิดสรุปขอมูล  ทักษะการคิดแลกเปลี่ยน  ทักษะการคิดตอบคําถาม 
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
          ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง หลักการสําคัญของคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  ศาสนา
คริสต  ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ - ฮินดู   
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      1)   การทํางานกลุมศึกษาเรื่อง หลักการสําคัญของคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  ศาสนา
คริสต  ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ – ฮินดู   
        2)   อภิปรายประเด็นคําถาม 
        3)   การตอบคําถามเรื่องความหมายของศาสนา  หลักการสําคัญของคัมภีรทางพระ
พุทธศาสนา  ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ - ฮินดู   
  3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 
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           ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการก
ลุม 

3.4   ความรูความเขาใจ 
          1)    ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง หลักการ
สําคัญของคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ -  ฮินดู   
          2)    ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม เร่ือง  หลักการสําคัญของ
คัมภีรทางพระพุทธศาสนา  ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ -  ฮินดู   
4.  แนวทางการวัดผลและประเมนิผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
  -   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง    หลักการสําคัญของคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  ศาสนา
คริสต  ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ -  ฮินดู   
  ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง  หลักการสําคัญของคัมภีรทางพระพุทธ
ศาสนา  ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ -  ฮินดู   

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบยีบ การตรงตอ
เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 
    1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง  หลักการสําคัญของ
คัมภีรทางพระพุทธศาสนา  ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ -  ฮินดู    จากการ
ตอบคําถาม 
   2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง    หลักการสําคัญของคัมภีรทางพระพุทธ
ศาสนา  ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ -  ฮินดู   
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว
คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)    แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ
นําเสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  



 225

5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          1)    นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
                       2)    นักเรียนดูภาพ คัมภีรของศาสนาตาง ๆ ครูตั้งคําถาม   
   -   ภาพไหนเปนของศาสนาใด 
 5.2    ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิด 
1.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนในเรื่อง 
      -  ความหมายของคัมภีรทางศาสนา 
      -  ความสําคัญ 

ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ทักษะการตอบคําถาม 

2. ครูเชิญวิทยากรผูมีความรูดานคัมภีรทาง
ศาสนามาใหความรูใน 3 ศาสนาคือ พุทธ  คริสต 
อิสลาม  นักเรียนสนทนาซักถาม 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

3.  นักเรียนศึกษาคัมภีรทางศาสนาพราหมณ – 
ฮินดูจากหนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

4. นักเรียนแบงกลุม  4  กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
    -  เปรียบเทียบความเหมือนความแตกตางของ
สารัตถะของคัมภีรทั้ง 4 ศาสนา 
    -  หลักการสําคัญของคัมภีรทางพระพุทธ
ศาสนา  ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม และ
ศาสนาพราหมณ – ฮินดู     

ทักษะการเปรียบเทียบ 

5.  นักเรียนนําเสนอหนาชั้น ครูและนักเรียนรวม
สนทนาซักถาม 

 

5.3    ขั้นสรุป 
           ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง หลักการสําคัญของคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  
ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ -  ฮินดู  โดยการสนทนาซักถาม 
 
 
 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  
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                     1)  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
        2)    แบบทดสอบกอนเรียน 
        3)   รูปภาพคัมภีรทางศาสนา    
 6.2    แหลงเรียนรู 
       1)    หองสมุดโรงเรียน 
         2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
          ทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดีจริงหรือไมอยางไร 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
      -    ศึกษาสารัตถะของคัมภีรแตละศาสนา 
         2.    ขั้นวิเคราะห 
   -    ทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดีจริงหรือไมอยางไร   
         3.   ขั้นสรุป 
   -    รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
        4.   ขั้นประยุกตใช 
  -    นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 
 7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
           ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดย
กําหนดภาระงาน อานสารัตถะคัมภีรทางศาสนา 

ภาระงาน  “อานสารัตถะคัมภีรทางศาสนา ” 
การบูรณาการ   ท  1.1 
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่องสารัตถะคัมภีรทางศาสนา 
ผลงานที่ตองการ   อานสารัตถะคัมภีรทางศาสนา 
ขั้นตอนการทํางาน 
 -   อานสารัตถะคัมภีรทางศาสนา 
เกณฑการประเมิน 
 -   ถูกตองตามสารัตถะคัมภีรทางศาสนา 
8.  บันทึกหลังสอน   
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บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

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

                                                                     
 
 
 
 

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

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  8/2   เร่ือง การพัฒนาจริยธรรม 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................  
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เวลา  13   ชั่วโมง 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู                       
                      รูและเขาใจ เร่ืองการพัฒนาจริยธรมเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
และศาสนาอื่น  
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
       นําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกตใชในการพัฒนาจริยธรรมของตนเองและสังคม
ไดอยางเหมาะสม  
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
          การพัฒนาจริยธรมเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  
 2.2   ทักษะ / กระบวนการ 
         1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 

        -     การศึกษา  การปฏิบัติ 
                     2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                             -     กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการแลกเปลี่ยน  ทักษะ
การคิดนําเสนอขอมูล  ทักษะการคิดสรุปขอมูล  ทักษะการคิดแยกแยะ 
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาจริยธรมเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
       1)   การทํางานกลุมศึกษาเรื่อง การพัฒนาจริยธรมเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวทางพระ
พุทธศาสนาและศาสนาอื่น  
       2)   อภิปรายประเด็นคําถาม 
       3)   การตอบคําถามเรื่องประเภทของศาสนา   การพัฒนาจริยธรมเพื่อการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  
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  3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 
           ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการก
ลุม 

3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเรื่อง  การพัฒนาจริยธรม
เพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  
         2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  การพัฒนาจริยธรมเพื่อ
การดําเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
  -   ผลงานกลุมของนกัเรียนเรื่อง    การพัฒนาจริยธรมเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวทางพระ
พุทธศาสนาและศาสนาอื่น  
  ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง  การพัฒนาจริยธรมเพื่อการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอ
เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 
    1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง  การพัฒนาจริยธรมเพื่อ
การดําเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น จากการตอบคําถาม 
   2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง    การพัฒนาจริยธรมเพื่อการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว
คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)    แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ
นําเสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         นักเรียนดูภาพพระอิศวร 
   -   พระองคมีความสําคัญอยางไร 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1 นักเรียนแบงกลุมศึกษาหลักการปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนา  พุทธ  คริสต  อิสลาม  
พราหมณ -  ฮินดู  โดยเลือกกลุมละ 1 ศาสนา 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

2. นักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน ครูและนักเรียน
รวมสนทนาซักถาม 

 

3.  นักเรียนทัศนศึกษาตามสถานที่ตอไปนี้ 
      -  วัดทางพระพุทธศาสนา 
      -  คริสตจักร 
      -  มัสยิด 
      -  วัดพราหมณ - ฮินดู 
โดยปฏิบัติดังนี้ 
     -  จดบันทึกจากกาบรรยายของวิทยากร 
     -  บันทึกภาพ/วาดภาพแตละสถานที่ 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

4.  นําสิ่งที่ศึกษามารวมกันอภิปรายในหัวขอ 
     ทุกศาสนาสอนใหทุกคนปฏิบัติในสิ่งที่ดีและ
อยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

 
5.3    ขั้นสรุป 

          1)   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง การพัฒนาจริยธรมเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนว
ทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น   โดยการสนทนาซักถาม 
          2)   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  
                      1)     หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
          2)     ภาพพระอิศวร 
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 6.2   แหลงเรียนรู 
                      1)   หองสมุดโรงเรียน 
         2)    หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         นักเรียนศึกษาขาวจากสื่อส่ิงพิมพในเรื่องการนําศาสนาไปใชประโยชนในการแก
ปญหา 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
       -    ศึกษาขาว / บทความในเรื่องการนําศาสนาไปใชประโยชนในการแกปญหาได
อยางไร 
         2.   ขั้นวิเคราะห 
   -    ทําไมจึงแกปญหาได 
   -   ใชแกปญหาอยางไร 
        3.   ขั้นสรุป 
   -   รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
        4.   ขั้นประยุกตใช 
  -    นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 
 7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา 
โดยกําหนดภาระงาน สัมภาษณคุณหมอ (สาธารณสุขของชุมชน ) เร่ืองการใชสมาธิในการรักษา
โรค 
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ภาระงาน  “สัมภาษณคุณหมอ (สาธารณสุขของชุมชน ) เร่ือง การใชสมาธิในการรักษาโรค” 
 

การบูรณาการ  พ  4.1 
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่องการใชสมาธิในการรักษาโรค 
ผลงานที่ตองการ  รายงานสรุปการสัมภาษณคุณหมอ  1  เลม 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  เขียนบทสัมภาษณคุณหมอในเรื่อง การใชสมาธิในการรักษาโรค 
 2.  สัมภาษณคุณหมอพรอมจดบันทึก 
 3.  เรียบเรียงขอมูลเปนรูปเลม 
 4.  นําเสนอโดยการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ถูกตองตามรูปแบบการสัมภาษณ 
 2.  ความชัดเจนและครบประเด็นของขอมูล 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

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

                                                                     
 
 
 
 

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................  
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - 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 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอื่น 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - 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 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

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

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

คะแนน  
ที่ 

 
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 
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2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 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 สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมอื 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
 

ใหเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  ความไมรูกอใหเกิดศาสนาไดอยางไร   
 ก.  กอใหเกิดศาสนาไดเพราะความไมรูกอใหเกิดความกลัวและแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยว 
 ข.  กอใหเกิดศาสนาเพราะตองมีผูนําที่มีความสามารถมาแกปญหา 
 ค.  กอใหเกิดศาสนาไดเพราะเมื่อไมรูก็ตองแสวงหาใหรู 
 ง.  กอใหเกิดศาสนาไดเพราะอยากลอง 
2.  เพราะเหตุใดแตละศาสนาจึงตองมีสัญลักษณของตนเอง   
 ก.  เพราะตองการเดนเปนที่รูจัก 
 ข. เพราะตองการความเปนหนึ่งเดียวกัน 
 ค.  เพราะตองประกาศความเปนศาสนา 
 ง.  เพราะตองการแยกผูที่นับถือใหชัดเจน 
3.  ศาสนาพุทธเปนศาสนาประเภทใด   
 ก. ประเภทเทวนิยม 
 ข.  ประเภทพหุเทวนิยม 
 ค.  ประเภทอเทวนิยม 
 ง.  ประเทศสูญเทวนิยม 
4.  ศาสนากอใหเกิดความมั่นคงในประเทศไดอยางไร  
 ก. ประชาชนมีคุณธรรมทําใหไมมีปญหาสังคม 
 ข.  พระมหากษัตริยมีคุณธรรมปกครองดวยความยุติธรรม 
 ค.  ผูนํามีคุณธรรมไมโกงกิน 
 ง.  ทุกขอรวมกัน 
5.  จุดมุงหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณคืออะไร    
 ก.  การเขาถึงโมกษะ 
 ข.  นิพพาน 
 ค.  อยูกับพระเจา 
 ง.   วัฏฏสงสาร 
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6.  คัมภีรของศาสนาอิสลามคือขอใด   
 ก.  คัมภีรไบเบิล 
 ข.  พระไตรปฎก 
 ค.  อัลกรุอาน 
 ง.  พระเวท 
7.  ศีลลางบาปมีความสําคัญอยางไรตอชาวคริสต   
 ก.  ผูที่จะเขามานับถือศาสนาคริสตตองผานทุกคนเพื่อลางมลทินตางๆ 
 ข.  เพื่อเปนการยืนยันการเปนชาวคริสตตองลางบาป 
 ค.  เพื่อแสดงความคืนดีกับพระและเพื่อนพี่นอง 
 ง.  เพื่อฟนฟสูภาพจิตใจขณะปวย 
8.  การถือศีลอดเปนฝกผูนับถือศาสนาอิสลามในเรื่องใด   
 ก. การมีใจชวยเหลือผูอ่ืน 
 ข.  การอดทนตอส่ิงที่ยากลําบาก 
 ค.  การรักผูอ่ืน 
 ง.  การรูจักให 
9.  หากผูที่นับถือศาสนาพราหมณตองการทําพิธีบูชายัญตองศึกษาจากคัมภีรใด   
 ก.  คัมภีรพระเวท 
 ข.  คัมภีรยชุรเวท 
 ค.  คัมภีรสามเวท 
 ง.  คมัภีรอถรรพเวท 
10.  เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงไมขัดขวางการเผยแผของทุกศาสนา   
 ก.  เพราะทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดี 
 ข.  เพราะกลัวอิทธิพลของผูนําศาสนา 
 ค. เพราะศาสนาพุทธมีคนนับถือมากกวาอยูแลว 
 ง.  เพราะแตละศาสนาสรางความเจริญใหกับประเทศ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
  

1.  ก 
2.  ข 
3.  ค 
4.  ง 
5.  ก 
6.  ค 
7.  ก 
8.  ข 
9.  ข 
10.  ก 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 8 
(Self  Reflection) 

1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 
      1.2  ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

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

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผานมาไดมีความรูอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3.  ส่ิงที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเปนมาของปญหา 
       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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แนวทางการแกไขปญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
     2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. หอง .....................จํานวน ...........คน โดยใช .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น ..............หอง ...............จํานวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... 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 ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
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4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   
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คําถามทายหนวย 
 
 1.  พระไตรปฎกประกอบดวยคัมภีรท่ีสําคัญอะไรบาง จงอธิบาย   
ตอบ  1)   พระอภิธรรมปฎก  2)    พระวินัยปฎก   3)    พระสุตตันตปฎก 
2.  จงอธิบายลําดับชั้นของคัมภีรทางพระพุทธศาสนา   
ตอบ  พระไตรปฎก   อรรถกถา   ฎีกา   อนุฎีกา  ปกรณวิเลส 
3.  คัมภีรไบเบิ้ลของศาสนาคริสตแบงเปนกี่ภาค  จงอธิบาย   
ตอบ  2  ภาค  คือ  พระคัมภีรเกาหรือพันธะสญัญาเดิม   พระคัมภีรใหมหรือพันธะสัญญาใหม 
4.  คัมภีรของศาสนาอิสลามมีท่ีมาอยางไร จงอธิบาย   
ตอบ  เกิดจากพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระอัลลอฮทรงมอบใหมนุษยโดยผานทานศาสดา                   
นบีมุฮัมมัด 
5.  จงอธิบายแนวทางการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตของพระพุทธศาสนา   
ตอบ  1)   จริยธรรมขั้นพื้นฐานเพื่อการดําเนินชีวิต  คือ  ศีล 5 
          2)  จริยธรรมขั้นกลางเพื่อการดําเนินชีวิต  คือ อกุศลกรรมบถ 10 
          3)   จริยธรรมขั้นสูง เพื่อการดําเนินชีวิต คือ มรรคมีองค 8 
6.  จงบอกความสําคัญของการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ   
ตอบ  ทําใหมีศีล  สมาธิ ปญญา  อยูในสังคมอยางมีความสุข 
7.  จงศึกษาเปรียบเทียบคําสอนของศาสนาตางๆ เก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรมขั้นพื้นฐาน   
ตอบ  เหมือนกันคือสอนใหทุกคนเปนคนดี  มีความสามัคคี  ใหอภัยและรักสันติ 
 
 

  
  
 

 
 


