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หนวยการเรียนรูท่ี  1  เร่ือง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก 
รายวิชาที่นํามาบูรณาการ   ภาษาไทย   ศิลปะ 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย 
 มฐ. ส 1.1 
2.  ตัวช้ีวัดช้ันปที่เกี่ยวของ 
 ส  1.1  ม. 6 / 2 , 3, 9 ,14 
3.  สาระการเรียนรู 
  3.1  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา 
        1)  พระพุทธศาสนาเปนศาสตรแหงการศึกษา 
                      2)  พระพุทธศาสนาเนนความสัมพันธของเหตุปจจัยและวิธีการแกปญหา 
3.2  พุทธประวัติ 
                     1)  การบริหารและการธํารงรักษาพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา 
                     2)  ความเปนมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุดของพระพุทธเจา 
3.3  ชาดก 
       พระมหาชนก 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 

      1) ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง พระพุทธศาสนาเปนศาสตรแหงการศึกษา 
      2) ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง พระพุทธศาสนาเนนความสัมพันธของเหตุปจจัยและ

วิธีการแกปญหา 
                    3) ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การบริหารและการธํารงรักษาพระพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจา 
                    4) ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ความเปนมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุดของพระ-   
พุทธเจา 
                    5) ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง พระมหาชนกชาดก และเรื่องที่นัก
เรียนแตงเอง 1 เร่ือง 

4.2  กระบวนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
1)  นักเรียนนําวิธีการแกปญหาที่เนนเหตุและผลไปใชในโรงเรียน 

            2)  นักเรียนบูรณาการหลักการรักษาพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจามาใชในการ
ธํารงรักษาพระพุทธศาสนา 

 
 
3)  นักเรียนนําวิธีการฝกตนเองตามหลักการของพระพุทธเจามาใชในการดําเนินชีวิต 
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                     4)  นักเรียนนําแนวปฏิบัติของพระมหาชนกมาใชในการดําเนินชีวิต 
4.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 

1)  ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
2)  การฝกปฏิบัติ 
 

5. แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
      1) ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง พระพุทธ-
ศาสนาเปนศาสตรแหงการศึกษา 
       2) ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง พระพุทธ-
ศาสนาเนนความสัมพันธของเหตุปจจัยและ    
วิธีการแกปญหา 
       3) ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การ
บริหารและการธํารงรักษาพระพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจา 
       4) ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ความเปน
มนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุดของพระพุทธเจา 
       5) ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติ 
เร่ือง พระมหาชนกชาดก และเรื่องที่นักเรียน
แตงเอง 1 เร่ือง 
 
 

 
-  อธิบาย  ยกตัวอยาง 
เสนอแนะ 
-  เสนอตัวอยาง  
เปรียบเทียบ 
-  อธิบาย ยกตัวอยาง 
-  อธิบาย  เสนอแนว
ทาง 
 
-  อธิบาย ยกตัวอยาง 
 
-  อธิบาย  เสนอแนะ 
 
  

 
-  ศึกษา คนควา    
สรุปผล 
-  ศึกษา  คนควา       
รายงาน สรุปผล 
-  ศึกษา ปฏิบัติ 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ 
 
 
-  ศึกษา  คนควา  
 
-  ศึกษา คนควา         
นําเสนอ  สรุปผล 
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แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.2  การปฏิบัติงาน 
       1) นักเรียนนําวิธีการแกปญหาที่เนน       
เหตุและผลไปใชในโรงเรียน 
       2) นักเรียนบูรณาการหลักการรักษาพระ-
พุทธศาสนาของพระพุทธเจามาใชในการธํารง
รักษาพระพุทธศาสนา 
       3) นักเรียนนําวิธีการฝกตนเองตามหลักการ
พระพุทธเจามาใชในการดําเนินชีวิต 
       4) นักเรียนนําแนวปฏิบัติของพระมหาชนก
มาใชในการดําเนินชีวิต 
 
 

 
-  เสนอแนะ 
 
-  แนะนําวิธีบูรณาการ 
 
 
-  แนะนําวิธีการ 
 
-  แนะนําวิธีการนําไป
ใช 
 

 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ 
 
-  นักเรียนปฏิบัติจริง
โดยการนํามาประยุกต
ใชในการเรียน 
-  นักเรียนปฏิบัติตาม
หลักธรรม 
-  นักเรียนนํามา
ประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต 

5.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบใน
แตละหนวยยอย 

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

1.  เปาหมายการเรียนรู 
1.1  ผลการเรียนรู 

        เขาใจและวิเคราะหพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสตรแหงการศึกษา การเนนความ
สัมพันธของเหตุปจจัยและวิธีการแกปญหา เนนกระบวนการฝกคนไมใหประมาทและการมุง
ประโยชนสุขและสันติภาพแกบุคคล  สังคมและโลกได 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  อธิบายพระพุทธศาสนาเปนศาสตรแหงการศึกษาได 
        2)  อธิบายความสัมพันธของเหตุปจจัยและวธีิการแกปญหาตามแนวทางพระพุทธ-
ศาสนา 
        3)  อธิบายวิธีการฝกคนไมใหประมาทตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
        4)  อธิบายสรุปและวิเคราะหวาพระพุทธศาสนามุงประโยชนสุขและสันติภาพแก
บุคคล สังคมและโลกได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
 ความสําคัญของพระพุทธศาสนา 
                     -  พระพุทธศาสนาเปนศาสตรแหงการศึกษา 
                     -  พระพุทธศาสนาเนนความสัมพันธของเหตุปจจัยและวิธีการแกปญหา 
                     -  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา 
  2.2  ทักษะกระบวนการ 
 1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
                          -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                          -  กระบวนการกลุม กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
                    3)  ทักษะการคิด 
                          -  ทักษะการคิดสังเกต ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  
ทักษะการคิดเชื่อมโยง  ทักษะการคิดสรุปความ  ทักษะการคิดแยกแยะ  ทักษะการคิดสรางสรรค  
ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู  และทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 
 
 
3.  รองรอยการเรียนรู 
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 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 
       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ เหตุปจจัย และการแกปญหา 
       2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง วิธีการฝกไมใหประมาท 

                     3)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พระพุทธศาสนามุงประโยชนสุขและสันติภาพแก
บุคคล สังคมและโลก   

3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของเหตุปจจัยและการแกปญหา 
       2)  การทํางานกลุมเรื่อง วิธีการฝกไมใหประมาท 
       3)  การทํางานกลุมเรื่อง พระพุทธศาสนามุงประโยชนสุขและสันติภาพแกบุคคล 

สังคมและโลก   
       4)  การตอบคําถามเรื่อง ความสัมพันธของเหตุปจจัยและการแกปญหา 
       5)  การตอบคําถามเรื่อง วิธีการฝกไมใหประมาท 
       6)  การตอบคําถามเรื่อง พระพุทธศาสนามุงประโยชนสุขและสันติภาพแกบุคคล 

สังคมและโลก   
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 

                    1) จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ความสัมพันธของเหตุปจจัย
และการแกปญหา  จากการตอบคําถาม  
                    2) จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง วิธีการฝกไมใหประมาท
จากการตอบคําถาม  

      3) จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง พระพุทธศาสนามุง
ประโยชนสุขและสันติภาพแกบุคคล สังคมและโลก  จากการตอบคําถาม  
                   4)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง ความสัมพันธของเหตุปจจัย
และการแกปญหา 

     5) ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง วิธีการฝกไมใหประมาท  
     6) ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  พระพุทธศาสนามุง

ประโยชนสุขและสันติภาพแกบุคคล สังคมและโลก   
 
 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
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วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของเหตุปจจัยและการแกปญหา 
2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง วิธีการฝกไมใหประมาท 
3)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พระพุทธศาสนามุงประโยชนสุขและสันติภาพแกบุคคล 

สังคมและโลก   
ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของเหตุปจจัยและ
การ 

แกปญหา 
2)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมเรื่อง วิธีการฝกไมใหประมาท 
3)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมเรื่อง พระพุทธศาสนามุงประโยชนสุขและสันติภาพ 

แกบุคคล สังคมและโลก   
4)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง ความสัมพันธของเหตุปจจัยและการแก 

ปญหา 
5)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง วิธีการฝกไมใหประมาท 
6)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง พระพุทธศาสนามุงประโยชนสุขและ 

สันติภาพแกบุคคล สังคมและโลก   
ดานลักษณะพึงประสงค 
ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ความ

สัมพันธของเหตุปจจัยและการแกปญหา จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  วิธีการฝก 

ไมใหประมาท จากการตอบคําถาม  
3)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง พระพุทธ-

ศาสนามุงประโยชนสุขและสันติภาพแกบุคคล สังคมและโลก   
4)  จากการตอบคําถาม  
5)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ความสัมพันธของเหตุ 

ปจจัยและการแกปญหา 
6)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   วิธีการฝกไมให 
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ประมาท  
7)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   พระพุทธศาสนามุง 

ประโยชนสุขและสันติภาพแกบุคคล สังคมและโลก   
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุมในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 

3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
 4)  แบบทดสอบกอนเรียน 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
                     1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
                     2)  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
                     3)  นักเรียนแสดงความคิดเห็นในประโยคที่วา ความเปนสัตวประเสริฐของมนุษย  
เงื่อนไขสําคัญที่สุดอยูที่การศึกษา 

5.2  ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูนําภาพมาใหนักเรียนดู  เชน 
     -  ภาพนักเรียนอานหนังสือ 
     -  ภาพนักเรียนฟงครูสอน 
     -  ภาพนักเรียนจัดปายนิเทศ 
     -  ภาพนักเรียนศึกษาคนควาจากอินเทอรเน็ต 
โดยรวมกันแสดงความคิดเห็น 
     1.1  จุดมุงหมายที่ไดศึกษาจากภาพคืออะไร 
     1.2  วิธีการกอใหเกิดการเรียนรูมีอะไรบาง 

ทักษะการคิดสังเกต 
ทักษะการคิดวิเคราะห 

 
 
 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
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2.  ครูสนทนากับนักเรียนถึงหัวขอ วิธีการศึกษา
ของมนุษยมีความสอดคลองกับวิธีการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา คือ ไตรสิกขา  ครูตั้งคําถาม  
      2.1  ไตรสิกขาประกอบไปดวยอะไรบาง 
      2.2  ไตรสิกขามีวิธีการที่สอดคลองกับวิธี
การศึกษาตามการพัฒนาการการเรียนรูอยางไร 
       

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิด 
เชื่อมโยง                                                           

3.  ครูนําความคิดเห็นของนักเรียนเขียนบน
กระดานดําโดยการตีตารางและรวมกันสรุป    
วิธีการศึกษาทางโลกและทางพระพุทธศาสนาที่
กอใหเกิดความรูความเขาใจ 

ทักษะการคิดสรุปความ 

4.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง พระพุทธ-
ศาสนาเปนศาสตรแหงการศึกษา 

 

5.  ครูสนทนากับนักเรียนในหัวขอ 
     5.1  ทําไมฝนจึงตก 
     5.2  อะไรเปนสาเหตุ  อะไรเปนปจจัย
ประกอบใหฝนตก 
     5.3  วิธีการแกปญหาอยางไรหากเกินความ
ตองการ 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
ทักษะการคิดแยกแยะ 

6.  นักเรียนแบงกลุม  5  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
     6.1  ทุกกลุมคิดเหตุการณ / สถานการณ   
กลุมละ 1 เหตุการณ / สถานการณ 
     6.2  อธิบายสาเหตุ 
     6.3  บอกปจจัยที่สนับสนุนหรือเอื้อใหเกิด 
     6.4  เสนอแนวทางการแกปญหา 

ทักษะการคิดสรางสรรค 

7.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการคิดวิเคราะห  
หนาชั้นเรียน   ครูและนักเรียนรวมกันแสดง 
ความคิดเห็น 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
8.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง เหตุปจจัย 
รวมกันเฉลย 

 

9.  นักเรียนดูวีซีดีอุบัติเหตุแบบตาง ๆ  นักเรียน
แสดงความคิดเห็นในหัวขอ 
      9.1  สาเหตุที่เกิดคืออะไร 

9.2  มีวิธีปองกัน / แกไขหรือไม อยางไร  

ทักษะการคิดสังเกต 
ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

10. ครูสนทนากับนักเรียน  “ ความประมาทเปน
หนทางแหงความวิบัติ”  จริงหรือไม  อยางไร 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

11. นักเรียนจับคูกันแลกเปลี่ยนประสบการณ
เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท 

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

12. ครูสุมนักเรียนออกมาเลาใหเพื่อนใน          
ช้ันเรียน  ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดสรุปความ 

13. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอวิธีการฝกไม
ใหประมาท  5-6 คน  แลวเขียนบนกระดานดํา 

 

14. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวิธีการฝกไมให
ประมาท 

 

15. นักเรียนสงตัวแทนแตละแถวออกมารวม
อภิปราย ในหัวขอ “ พระพุทธศาสนา                 
มุงประโยชนสุขและสันติภาพแกบุคคล สังคม
และโลก ” 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

16. นักเรียนศึกษาเรื่อง พระพุทธศาสนามุง
ประโยชนสุขและสันติภาพแกบุคคล สังคมและ
โลก  บันทึกขอมูล 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

17. ครูสนทนาซักถาม   
       -   หากนักเรียนเปนผูนําประเทศ   นักเรียน
จะใชวิธีการทางพระพุทธศาสนากอใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนและสังคมโลกได
อยางไร   

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
18.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป พระพุทธ-
ศาสนามุงประโยชนสุขของบุคคล สังคมและ

โลก 

 

19.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง ความสุขของ
สังคม 

 

20. นักเรียนศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก
www doac.go.th/report-set-htm/0.2 htm 
 
 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

21. นักเรียนสรุปแนวทางในการนําหลักทาง 
พระพุทธศาสนามาใช  ครูเขียนบนกระดานดํา 

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

22. นักเรียนแตละแถวรับแนวทางทางพระพุทธ-
ศาสนาหัวขอละ 1 แนวทาง แลวปฏิบัติดังนี้ 
       -  อธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

23. ตัวแทนกลุมนําเสนอขอมูล ครูและนักเรียน
รวมสนทนาซักถาม 

 

24. นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง พระพุทธ-
ศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 

                     ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง ความสําคัญของพระพุทธศาสนา โดยการสนทนา 
ซักถาม 
 6. สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
       2)  ภาพนักเรียนอานหนังสือ 
               3)  ภาพนักเรียนฟงครูสอน 
                    4)  ภาพนักเรียนจัดปายนิเทศ 
                    5)  ภาพนักเรียนศึกษาคนควาจากอินเทอรเน็ต 

      6)  แบบฝกทักษะเรื่อง พระพุทธศาสนาเปนศาสตรแหงการศึกษา 
        7)  แบบฝกทักษะเรื่อง  วิธีฝกไมใหประมาท 
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        8)  แบบฝกทักษะเรื่อง  ความสุขของสังคม 
        9)  แบบฝกทักษะเรื่อง พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 

6.2  แหลงเรียนรู 
      1)  หองสมุดโรงเรียน 

       2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     เชิญวิทยากรในทองถ่ินที่มีความรูและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ดําเนินชีวิตแลวประสบความสําเร็จ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                           -  เชิญวิทยากรใหความรูเร่ือง การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 
         2.  ขั้นวิเคราะห 
                           -  ทําไมตองศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
                           -  ทําแลวไดอะไร 
                           -  ผลที่ทําคุมคาหรือไม อยางไร 
                           -  หลักธรรมที่แฝงอยูกับหลักปรัชญา 
         3.  ขั้นสรุป 
                           -  ฟงจากวิทยากร  สนทนาซักถาม 
                           -  บันทึกลงสมุด 
         4.  ขั้นประยุกตใช 
                           -  เปรียบเทียบกับการใชชีวิตแบบเดิมของตนเอง           

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                     ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โดยกําหนด
ภาระงาน  แตงหนังสือเลมเล็กเรื่อง ขาพเจากับเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ภาระงาน  “แตงหนังสือเลมเล็กเร่ือง  ขาพเจากับเศรษฐกิจพอเพียง” 

การบูรณาการ  มฐ.  ท 2.1  ม.6 / 2 
ผลการเรียนรู  แตงหนังสือเลมเล็กได 
ผลงานที่ตองการ  หนังสือเลมเล็กเรื่อง ขาพเจากับเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ขั้นตอนการทํางาน 
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 1.  ศึกษาเรื่องวิธีการทําหนังสือเลมเล็ก 
 2.  ศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  แตงหนังสือเลมเล็ก แลวระบายสีใหสวยงาม 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองและสอดคลองกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  ความสวยงามสรางสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
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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 เหตุปจจัย 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเรื่องเหตุและปจจัยทําใหผูที่นําไปปฏิบัติเกิดผลดีตอตนเอง 
ครอบครัวและสังคมอยางไร 
 
 

ตอตนเอง ตอครอบครัว ตอสังคม 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง เหตุปจจัย 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเรื่องเหตุและปจจัยทําใหผูที่นําไปปฏิบัติเกิดผลดีตอตนเอง 
ครอบครัวและสังคมอยางไร 
 
 

ตอตนเอง ตอครอบครัว ตอสังคม 
1.  เปนคนมีเหตุผล 1.  ครอบครัวมีความสุข 1.  สังคมยอมรับ 
2.  มองอะไรกวางไกล 2.  พัฒนาไดดี 2.  พัฒนางานไดกาวหนา 
3.  ใจกวาง 3.  ยอมรับฟงความคิดเห็นของ

คนในครอบครัว 
3.  เพื่อนฝูงยอมรับ 

4.  ไมยึดมั่นถือม่ัน 4.  ใหอภัย 4.  ใหอภัย 
5.  แกปญหาตาง ๆ ได 5.  แกปญหาตาง ๆ ได 5.  แกปญหาตาง ๆ ได 
 
 

( ขอมูลเพิ่มเติมตามความคิดเห็นของนักเรียนและดุลยพินิจของครูผูสอน ) 
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แบบฝกทักษะ 
เร่ือง  ฝกคนไมใหประมาท 

 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอธิบายวิธีการฝกคนไมใหประมาท 
 
 

วิธีการ ผลท่ีเกิดตามมา 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 

เร่ือง  ฝกคนไมใหประมาท 
 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอธิบายวิธีการฝกคนไมใหประมาท 
 
 

วิธีการ ผลที่เกิดตามมา 
1.  มีสติอยูเสมอ รักษาชีวิตตนเอง , ผูอ่ืน 
2.  รอบคอบระมัดระวัง ไมเกิดความเสียหาย , ไดรับการยอมรับ 
3.  วางแผนกอนทํา สําเร็จตรงตามจุดประสงค , ประหยัดเวลา 
4.  สุขภาพรางกายแข็งแรง มีสติตลอดเวลา , ม่ันคง , ใชประโยชนของราง

กายไดครบบริบูรณ 
5.  ไมเห็นแกตัว รูจักเสียสละ , ไมแกงแยง , ใจเย็น 
 
 

( ขอมูลเพิ่มเติมตามความคิดเห็นของนักเรียนและดุลยพินิจของครูผูสอน ) 
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แบบฝกทักษะ 
เร่ือง สันติภาพและความสงบสุข 

 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนหาภาพที่แสดงใหเห็นสันติภาพของโลก อธิบายภาพตามวิธีการของพระพุทธ-
เจา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ............................................................................................................................ 
 
คําอธิบายวิธีการทําใหเกิดความสงบสุขและสันติภาพไดอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง สันติภาพและความสงบสุข 

 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนหาภาพที่แสดงใหเห็นสันติภาพของโลก อธิบายภาพตามวิธีการของพระพุทธ-
เจา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ขอมูลตามความคิดของนักเรียนและดุลยพินิจของครูผูสอน ) 
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แบบฝกทักษะ 
เร่ือง พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนและอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบหลักธรรมที่ใชกับหลักเศรษฐกิจ  
พอเพียง 
 

หลักธรรม ความหมาย ตัวอยาง 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง  พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนและอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบหลักธรรมที่ใชกับหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 
 

หลักธรรม ความหมาย ตัวอยาง 
หลักการพึ่งพาตนเอง 
 
 

อุมชูชีวิตตนเองโดยไมขอความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืน 

ทํามาหากินตามความสามารถ
ของตนเอง 

ความสันโดษ 
 

ความพอใจในสิ่งท่ีตนเองมีอยู มีกินมีใชตามฐานะ 

ความรูจักประมาณ 
 

รูจักใชจาย  ไมจายเกินตัว ใชจายในสิ่งท่ีจําเปน 

ความมีเหตุผล 
 

ทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้นยอมมาจากเหตุ
และมีผลเกิดตามมาเสมอ 

ใชความคิดใครครวญถึงผลที่
ตามมาใหชัดเจน 

เดินสายกลาง 
 

ไมตึงเกินไปหรือหยอนเกินไป ไมประหยัดจนอด ไมใชจายจน
เปนหนี้ 

 
 

( ขอมูลเพิ่มเติมตามความคิดของนักเรียนและดุลยพินิจของครูผูสอน ) 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 / 2  เร่ือง พุทธประวัติ   
เวลา  2  ชั่วโมง 

 
1.  เปาหมายการเรียนรู 

1.1  ผลการเรียนรู 
        เห็นคุณคาและศรัทธาในพระพุทธเจาในฐานะเปนนักบริหาร  ธํารงรักษาพระพุทธ
ศาสนาและเปนมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุด 
  1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
         1)  อธิบายสรุปและวิเคราะหพุทธประวัติดานการบริหารและการธํารงรักษาพระพุทธ-
ศาสนา 
         2)  อธิบายสรุปและวิเคราะหความเปนมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุดของพระพุทธเจา 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
                     พุทธประวัติ 
                     -  การบริหารและการธํารงรักษาพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา 

       -  ความเปนมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุดของพระพุทธเจา 
  2.2  ทักษะกระบวนการ 
 1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
                           -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                           -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
                     3)  ทักษะการคิด 
                           -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิด
สรางสรรค  ทักษะการคิดวิเคราะห  และทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง พุทธประวัติ 
  3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 

       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง พุทธประวัติ  
                    2)  การตอบคําถามเรื่อง พุทธประวัติ 
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3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 

                    1)  จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พุทธประวัติ จากการตอบ
คําถาม  

       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  พุทธประวัติ 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง พุทธประวัติ 
  ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

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

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พุทธ- 

ประวัติ จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  พุทธประวัติ 

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 
                    1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
                    2)  ครูเชิญหัวหนาหองออกมานําเสนอวิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
  -  ใชวิธีการอยางไร 
  -   ผลเปนอยางไร 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่องเหตุการณที่
แสดงถึงการบริหารงานของพระพุทธเจาใน
พุทธประวัติ นักเรียนรวมกันเสนอความคิดเห็น 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  ครูเขียนความคิดเห็นของนักเรียนบน
กระดานดํา 

 

3.  นักเรียนแบงกลุม  6  กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
      3.1  กลุมที่ 1  ศึกษาเรื่อง หลักการบริหาร
งานของพระพุทธเจา 
      3.2  กลุมที่  2  ศึกษาเรื่อง การธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา 
      3.3  กลุมที่  3  ศึกษาเรื่อง เปนมนุษยผูฝกตน
ไดอยางสูงสุด 
โดย 
             1)  บอกวิธีการ 
             2)  ยกตัวอยางประกอบ 
             3)  การนําไปประยุกตใช 
             4)  ผลดีผลเสียของการปฏิบัติ 
             5)  วิธีการนําเสนอที่หลากหลายและ  
ไมซํ้ากันระหวางกลุมที่ศึกษาในเรื่องเดียวกัน 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 
ทักษะการคิดวิเคราะห 
ทักษะการคิดสรางสรรค 

4.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการคิดวิเคราะห    
ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

5.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง พุทธประวัติ 
และรวมกันเฉลย 
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5.3  ขั้นสรุป 
                     ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  พุทธประวัติ โดยการสนทนาซักถาม 
 6.  สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                     หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 6.2  แหลงเรียนรู 
                    1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     นักเรียนจับกลุมสัมภาษณผูที่นําวิธีการการเปนนักบริหาร ผูธํารงรักษาพระพุทธ-
ศาสนา  และผูที่สามารถฝกตนเองไดประสบความสําเร็จในขอใดขอหนึ่ง 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                          -  ออกสัมภาษณผูที่นําวิธีการของพระพุทธเจาไปใชแลวประสบความสําเร็จ 

       2.  ขั้นวิเคราะห 
                          -  มีวิธีการอยางไร 
                          -  มีอุปสรรคอะไรบาง 
                          -  มีวิธีการแกปญหาอยางไรบาง 
        3.  ขั้นสรุป 
                          -  นําผลการสัมภาษณมาจัดปายนิเทศ  
         4.  ขั้นประยุกตใช 
                          -  สัมภาษณบุคลากรภายในโรงเรียนที่ใชแนวทางของพระพุทธเจา 

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                     ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยกําหนด
ภาระงาน  ศึกษาเรื่องการเปนผูฝกตนเองไดอยางสูงสุด จากหนังสือวรรณกรรม 

 
ภาระงาน  “ศึกษาเรื่องการเปนผูฝกตนเองไดอยางสูงสุด จากหนังสือวรรณกรรม” 

การบูรณาการ  มฐ. ท 5.1  ม.6 / 5 
ผลการเรียนรู  ศึกษาเรื่องการเปนผูฝกตนเองไดอยางสูงสุดจากหนังสือวรรณกรรมได 
ผลงานที่ตองการ  สรุปวิธีการฝกตนเองไดอยางสูงสุดของตัวละครจากหนังสือวรรณกรรมที่    
                                         นักเรียนสนใจ  1  เร่ือง 
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ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  เลือกหนังสือวรรณกรรมที่นักเรียนสนใจ 1 เร่ือง 
 2.  สรุปวิธีการฝกตนเองของตัวละคร 
 3.  เขียนเปนรายงาน 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองและสอดคลองกับเนื้อหาที่นักเรียนเลือก 
 2.  ความชัดเจน 
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8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   

บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

 
                                                   

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

                                                                     
 

 
 
 

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ 

เร่ือง  พุทธประวัติ 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนอธิบายในหัวตอไปนี้มาใหเขาใจ 
1.  วิธีการที่พระพุทธเจาใชในการบริหารมีอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2.  วิธีการที่พระพุทธเจาทางธํารงพระพุทธศาสนามีอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.  พระพุทธเจามีวิธีการฝกตนไดอยางสูงสุดอยางไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.  นักเรียนนําไปประยุกตใชไดหรือไมอยางไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง พุทธประวัติ 

 
คําชี้แจง  นักเรียนเขียนอธิบายในหัวตอไปนี้มาใหเขาใจ 
1.  วิธีการที่พระพุทธเจาใชในการบริหารมีอะไรบาง 
  1.  ใชหลักธรรมาธิปไตย 
 2.  ใชคนตรงกับความสามารถ 
 3.  รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 
 4.  ใชหลักการกระจายอํานาจ 
 5.  วางแผนการลงมือปฏิบัติ 
 6.  ยึดมั่นในระเบียบวินัย 
 7.  หลักจิตวิทยาคือการใหรางวัลและการลงโทษ 
2.  วิธีการที่พระพุทธเจาทางธํารงพระพุทธศาสนามีอะไรบาง 
  1.  กําชับใหคณะสงฆตั้งใจเลาเรียน 
 2.  กําชับใหคณะสงฆเผยแผพระพุทธศาสนาใหบริสุทธ์ิ 
 3.  ทรงบัญญัติพระวินัยไวมาก 
 4.  ทรงประทานภิกขุอปริหานิยธรรมไวใหคณะสงฆเปนแนวทางในการปฏิบัติพระธรรม-
วินัย 
 5.  ทรงแนะนําใหทําการสังคายนาเพื่อความมั่นคงแหงพระธรรมวินัย 
3.  พระพุทธเจามีวิธีการฝกตนไดอยางสูงสุดอยางไรบาง 
  1.  ทรงบําเพ็ญบารมีมาหลายภพหลายชาต ิ
 2.  ทรงมีพระปณิธานที่ม่ันคง 
 3.  ทรงเปนผูมีความใฝรูใฝเรียนอยางยิ่งยวด 
 4.  ทรงมีความอุทิศตนอยางยอดเยี่ยม 
 5.  ทรงมีความไมสันโดษในกุศลธรรมอยางยอดเยี่ยม 
4.  นักเรียนนําไปประยุกตใชไดหรือไมอยางไร 
  ตามดุลยพินิจของครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1 / 3 เร่ือง  ชาดก 

เวลา  2  ชั่วโมง 
1.  เปาหมายการเรียนรู 

1.1  ผลการเรียนรู 
        เขาใจและวิเคราะหหลักธรรมจากมหาชนกชาดกและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจํา-
วันได 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายและสรุปเชิงวิเคราะหหลักธรรมจากมหาชนกชาดกได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
                     พระมหาชนก 
  2.2  ทักษะกระบวนการ 
 1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
                           -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)  ทกัษะกระบวนการทั่วไป 
                           -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนปฏิบัติ 
                     3)  ทักษะการคิด 
                           -  ทักษะการคิดสรุปความ  และทักษะการคิดสรางสรรค   
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง มหาชนกชาดก 
  3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 

       1)  การทํางานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง มหาชนกชาดก  
       2)  การตอบคําถามเรื่อง  มหาชนกชาดก 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 

                      ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมรีะเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4  ความรูความเขาใจ 
                    1) จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  มหาชนกชาดก จากการ
ตอบคําถาม 

       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  มหาชนกชาดก 
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4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ชาดก 
  ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ชาดก 
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง ชาดก 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ชาดก 

จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ชาดก 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว
คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
 4)  แบบทดสอบกอนเรียน 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
                    1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
                    2)  ครูใหนักเรียนดูหนังสือเร่ืองพระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ครูตั้ง
คําถาม 
             -  ใครเคยอานบาง 
             -   อานแลวรูสึกอยางไร 
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5.2  ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1.  นักเรียนอานเรื่อง มหาชนกชาดก  สรุปขอคิด
ที่ไดจากการอาน 

ทักษะการคิดสรุปความ 

2.  อาสาสมัครออกมาเขียนขอคิดที่ไดจากการ
อานบนกระดานดํา 

 

3.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเพิ่มเติมขอคิด
จากเรื่อง มหาชนกชาดก 

ทักษะการคิดสรุปความ 

4.  นักเรียนแบงกลุมตามขอคิดบนกระดาน เพื่อ
แสดงบทบาทสมมุติโดยเนนการนําไปประยุกต
ใชในการดําเนินชีวิต 

ทักษะการคิดสรางสรรค 

5.  นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติตามหัวขอที่
เลือก   ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาซักถาม 

 

6.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง ชาดก แลว
รวมกันเฉลย 

 

 
              5.3  ขั้นสรุป 

              1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ
และชาดก โดยการสนทนาซักถาม 
                     2)  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
6.  สื่อการเรียนรู /  แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
        2)  หนังสือเร่ือง พระมหาชนก            
        3)  แบบฝกทักษะเรื่อง ชาดก 

6.2  แหลงเรียนรู 
       1)  หองสมุดโรงเรียน 

        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     นักเรียนจัดกลุมออกมาเลาเรื่อง  พระมหาชนก ใหกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขต   
พื้นที่บริการในชั่วโมงกิจกรรม 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                           -  จัดกลุมนักเรียนที่มีความสามารถในการเลาเรื่องกลุมละ  3 - 4  คน 
                           -  เลือกระดับนักเรียน 
                           -  ศึกษาหลักธรรมใหเขาใจงายตอระดับนักเรียน 
                           -  การนําไปประยุกตใช 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
                           -  หลักธรรมในพระมหาชนกสามารถปฏิบตัิไดหรือไม อยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
                           -  ออกไปปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการในชั่วโมงกิจกรรม 
                           -  บันทึกสรุปผลการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาครั้งตอไป 
         4.  ขั้นประยุกตใช 
                           -  นําเสนอนักเรียนภายในโรงเรียนตนเอง           

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                     ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดยกําหนด
ภาระงาน วาดภาพมหาชนกตอนที่นักเรียนสนใจ 

 
ภาระงาน  “วาดภาพมหาชนกตอนที่นักเรียนสนใจ” 

การบูรณาการ  มฐ.  ศ 1.1   ม.6 / 1 
ผลการเรียนรู  วาดภาพมหาชนกตอนที่นักเรียนสนใจได 
ผลงานที่ตองการ  ภาพมหาชนกตอนที่นักเรียนสนใจ 1 ภาพ 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษามหาชนกตอนที่สนใจ 
 2.  วาดภาพ 1  ภาพลงในกระดาษปอนด 
 3.  ระบายสีใหสวยงาม 
เกณฑการประเมิน 
  - ความสวยงาม 
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8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   

บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

 
                                                   

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

                                                                     
 

 
 
 

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

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

 
ความรับผิด

ชอบ 
ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

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

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 

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

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอ่ืน 

ความตั้งใจ ท่ี               พฤติกรรม 
 
ชื่อ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 
 

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

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

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

คะแนน  
ท่ี 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

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

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

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

       2.    เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 



 38

3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดสําเร็จตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมสําเร็จชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90  สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ  50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ 
 
คําชี้แจง  ใหผูประเมินพิจารณาการแสดงบทบาทสมมุติและประเมินใหระดับคะแนนตามเกณฑการ
ประเมิน 
 

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 

เนื้อหาที่แสดงมี
ความถูกตอง แตไม
สามารปฏิบัติไดจริง 

เนื้อหาไมถูกตองและ
ไมสามารถปฏิบัติได
จริง 

2.  ความคิดสรางสรรค ช่ือสอดคลองกับเรื่อง
ที่แสดงและชี้ใหเห็น
ถึงความสําคัญของ
เรื่อง 

ช่ือสอดคลองกับ
เรื่องที่แสดง แตไมช้ี
ใหเห็นความสําคัญ
ของเรื่อง 

ช่ือไมสอดคลองและ
ไมช้ีใหเห็นความ
สําคัญของเรื่อง 

3.  ความพรอม มีสื่ออุปกรณในการ
แสดงและมีการวาง
แผนดีพรอมที่จะ
แสดงไดทันที 

มีสื่ออุปกรณในการ
แสดงไมสมบูรณ แต
มีการวางแผนดี
พรอมที่จะแสดง  
ทันที 

ไมมีสื่ออุปกรณในการ
แสดงและขาดการวาง
แผนที่ดี ไมพรอมที่จะ
แสดงในทันที 

4.  บทบาทสมจริง แสดงบทบาทได     
นาสนใจและบทบาท  
สมจริง เพื่อน ๆ ให
ความสนใจมาก 

แสดงบทบาทได   
นาสนใจ แตบทบาท
ไมสมจริง เพื่อน ๆ 
ใหความสนใจใน
การแสดงนอย 

แสดงบทบาทไมนา 
สนใจและบทบาทไม
สมจริง เพื่อน ๆ ไมให
ความสนใจใน         
การแสดง 

 
เกณฑการประเมิน 
 7 – 8   คะแนน  = ดี 
              5 – 6  คะแนน  = พอใช 
              3 – 4  คะแนน   = ปรับปรุง 
เกณฑการผานการประเมิน 
 ไดระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 1 
(Self  Reflection) 

1. การประเมินตนเองของผูเรียน  ใหดําเนินการดังนี้ 
1.1 ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบ   โดยอาจเขียนไวบน

กระดานดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาไดเรียนอะไรบาง 
1.2 ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 
 

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

รายการบันทึก 
1. จากการเรียนที่ผานมาไดมีความรูอะไรบาง 

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

.................................................................................................................................................... 
2. ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
3. ส่ิงที่ยังไมรู  ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
4. ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 
2. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 
 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย............................................................. 
1. ความเปนมาของปญหา 

ส่ิงที่คาดหวัง............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 ส่ิงที่เปนจริง................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 



 42

       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  1  เร่ือง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  พระพุทธเจาทรงใชวิธีปกครองสงฆแบบใด  
 ก.  เผด็จการ 
 ข.  ราชาธิปไตย 
 ค.  ประชาธิปไตย 
 ง.  บิดาปกครองบุตร 
2.  เหตุที่ตองมีการทําสังคายนาพระธรรมวินัยคือขอใด  
 ก.  มีผูบิดเบือนพระธรรมวินัย 
 ข.  ปรับใหทันตอเหตุการณ 
 ค.  รวมหมูสงฆเพื่อทดสอบธรรมวินัย 
 ง.  ผูนําประเทศมีความประสงค 
3.  สัตวที่พึงฝกฝนไดเรียกวาอะไร  
 ก.  ปุริสทัมม 
 ข.  เวไนยสัตว 
 ค.  เสฏโฐ 
 ง.  มนุสฺส 
4.  การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาเปนการอบรมตนในเรื่องใด  
 ก.  ความเขมแข็งดานรางกาย จิตใจ 
 ข.  การเพิ่มพูนความรู ทักษะดานตาง ๆ 
 ค.  การรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
 ง.  ความประพฤติทางกาย  วาจา ใจ 
5.  การฝกตนไมใหประมาทควรใชหลักธรรมใดจึงเหมาะสม  
 ก.  สติ 
 ข.  ศีล 
 ค.  ความอดทน 
 ง.  เมตตา 
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6.  วิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดตองอาศัยส่ิงใด  
 ก.  สมาธิ 
 ข.  ศีล 
 ค.  ปญญา 
 ง.  เวลา 
7.  ในพุทธจริยาพระพุทธเจามีช่ือหนึ่งวา พระโลกเชษฐ ซ่ึงแปลวาอะไร  
 ก.  ทรงเปนครูของชาวโลก 
 ข.  ทรงเปนที่พึ่งของชาวโลก 
 ค.  ทรงเปนผูเจริญสุดของชาวโลก 
 ง.  ทรงเปนผูนําของชาวโลก 
8.  ธรรมที่กอใหเกิดสันติภาพในสังคมที่คนสวนใหญสามารถปฏิบัติไดคืออะไร  
 ก.  เบญจศีล - เบญจธรรม 
 ข.  ขันติ - โสรัจจะ 
 ค.  สังคหวัตถุ 4 
 ง.  อิทธิบาท 4  
9.  เพราะเหตุใดเมื่อเรืออับปางพระมหาชนกจึงรอดตาย  
 ก.  เพราะเปนเด็กอายุนอยอดทนไดนาน 
 ข.  มีสติและความเพียรพยายาม 
 ค.  สวรรคบันดาล 
 ง.  มีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ใหความชวยเหลือ 
10.  หลักธรรมที่สามารถนํามาใชในการดําเนินชีวิตใหประสบความสําเร็จจากเรื่องมหาชนกคือ        
       ขอใด  
 ก.  สติสัมปชัญญะ 
 ข.  ความอดทน 
 ค.  ความเพียรพยายาม 
 ง.  การใชปญญา 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

หนวยการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก 
 

1.  ก 
          2.  ค 
            3.  ข 
            4.  ง 
            5.  ก 
            6.  ค 
            7.  ค 
            8.  ก 
            9.  ข 
           10. ค 
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เฉลยคําถามทายหนวย 

หนวยการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก 
1.  การศึกษามีความหมายและมีความสําคัญอยางไร   

-  การฝกอบรมใหมีความรู  (วิชา )  ความดีงามและความสามารถ 
 -  มีความสําคัญคือ พัฒนาบุคคลใหมีความรู ความคิดและสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ได 
2.  หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนามีช่ือเรียกวาอยางไร มีความสําคัญอยางไรในปจจุบัน   
 -  สิกขา  คือ การเรียนรูท่ีจะใหสามารถเปนอยูไดอยางดี หรือฝกใหสามารถมีชีวิตท่ีดี 
             คือ การเห็นแจง (สัจธรรม)  ดวยตนเอง 
 -  มีความสําคัญ คือ  สามารถฝกพัฒนาคนใหคิดทําสิ่งตาง ๆ  
3.  จงแสดงวิธีการพัฒนาตนเองตามหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา  
 คือ  ใชหลักไตรสิกขา 
 1)  ศีลสิกขา  การศึกษาดานศีลหรือพฤติกรรมการรูจักมีปฏิสัมพันธกับบุคคล สิ่งแวดลอม 
ธรรมชาติผานทาง หู ตา จมูก ล้ิน กาย อยางมีสติ 
 2)  สมาธิสิกขา การศึกษาดานจิตใจ เพื่อใหใจมีคุณภาพ สุขภาพ และสมรรถภาพ 
 3)  ปญญาสิกขา การศึกษาดานปญญา เพื่อใหมีปญญาสําหรับรักษาตัวอยูในโลกอยางมี
ความสุข รูจักโลกและชีวิตตามความเปนจริง 
4.  พระพุทธศาสนามีหลักในการวิเคราะหและแกปญหาอยางไร จงอภิปราย พรอมยกเหตุการณของ
นักเรียนประกอบการอภิปราย  
 อริยสัจ 4 
 1)  ทุกข  ตองการรูวาปญหาคืออะไร 
 2)  สมุทัย ตองสืบสาวหาสาเหตุใหพบและละใหได 
 3)  นิโรธ ตองตั้งจุดหมายที่พึงประสงค 
 4)  มรรค ตองลงมือแกปญหาใหลุลวง 

( เหตุการณแลวแตนักเรียนจะยกมา ) 
5.  ความไมประมาทมีลักษณะอยางไร จงอธิบายถึงประโยชนของความไมประมาท  
 ขาดสติ  ความยั้งคิด 

ประโยชนของความไมประมาท 
 1)  ไมเกิดความสูญเสีย 
 2)  ไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน 
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6.  “ความประมาทเปนหนทางแหงความหายนะ” นักเรียนเห็นดวยกับคํากลาวนี้หรือไม เพราะเหตุ
ใด  
 เห็นดวย เพราะความประมาททําใหชีวิตลมเหลวหรือตายได 
 7.  เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับพระพุทธศาสนามีความสอดคลองกันหรือไม  จงแสดงเหตุผล 
 สอดคลองกัน เพราะ 
 1)  เปนระบบเศรษฐกิจท่ีวางพื้นฐานอยูบนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2)  เปนระบบเศรษฐกิจท่ีมุงพัฒนาทั้งคนและระบบเศรษฐกิจ 
 3)  เปนระบบเศรษฐกิจท่ีไมเบียดเบียนใครใหเดือดรอน 
 4)  เปนระบบเศรษฐกิจท่ีฝกใหมนุษยตระหนักรูถึงศักยภาพในดานการสามารถพึ่งตนเอง 
 5)  เปนระบบเศรษฐกิจท่ีนําเอาหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา (ทางสายกลาง ) มา
ประยุกตใชอยางเปนรูปธรรม 
 
 

 


