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หนวยการเรียนรูท่ี  2  เร่ือง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
รายวิชาที่นํามาบูรณาการ  ภาษาไทย  ศิลปะ  ภาษาตางประเทศ 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย 
 มฐ. ส 1.1 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ  
 ส 1.1  ม.6 / 13,15 
3.  สาระการเรียนรู 
 3.1  พระรัตนตรัย 
                     วิเคราะหความหมายและคุณคาของสังฆะ 
 3.2  อริยสัจ 4 
                    1)  ขันธ  5 
                    2)  ปฏิจจสมุปบาท 
                    3)  นิวรณ  5 
                    4)  อุปาทาน  4   
                    5)  นิพพาน   
                    6)  อธิปไตย 3 
                    7)  สาราณียธรรม 6 
                    8)  ทศพิธราชธรรม 10          
                    9)  วิปสสนาญาณ  9 
                  10)  มงคลชีวิต  38 
                         -  ความเพียรเผากิเลส 
            -  ประพฤติพรหมจรรย 
            -  เห็นอริยสัจ   
            -  บรรลุนิพพาน 
 3.3  พุทธศาสนสุภาษิต 
                     1)  ราชา  มุขํ  มนุสฺสานํ : พระราชาเปนประมุขของประเทศ 
                     2)  สติ  โลกสฺมิ   ชาคโร  : สติเปนธรรมเครื่องตื่นอยูในโลก 
                     3)  นตฺถิ  สนตฺิ  ปรํ  สุขํ : สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี 
                     4)  นิพฺพานํ  ปรมํ  สุขํ : นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง 
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3.4  พระไตรปฎก 
3.5  คําศัพททางพระพุทธศาสนา 
                    1)  ฌานสมาบัติ 
                    2)  ผลสมาบัติ 
                    3)  นิโรธสมาบัติ 
                    4)  สัมมัตตะ 10 
                    5)  มิจฉัตตะ 10 
4.  รองรอยการเรียนรู 
        4.1  ผลงาน / ช้ินงาน  ไดแก 
       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พระรัตนตรัย 
       2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
       3)  ผลงานกลุมจากการนําเสนอผลการศึกษาเรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
       4)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 
       5)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  คุณคาของพระไตรปฎก 
       6)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก 
       7)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  คําศัพททางพระพุทธศาสนา 
        4.2  กระบวนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่อง  พระรัตนตรัย 
       2)  นักเรียนนําความรูเร่ือง  หลักธรรมไปใชในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม 
                     3)  นักเรียนมีความรูความเขาใจและประยุกตความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตไปใช
ไดอยางเหมาะสม 
       4)  นักเรียนมีความศรัทธาและเขาใจเรื่อง  พระไตรปฎกมากขึ้น 
       5)  นักเรียนนําเรื่อง  เร่ืองนารูจากพระไตรปฎกไปประยุกตใชได 
       6)  นักเรียนสามารถนําคําศัพททางพระพุทธศาสนาไปใชไดอยางถูกตอง 
        4.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
       -   ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 
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แนวทางการจัดการเรียนรู  
รองรอยการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
5.1  ผลงาน / ช้ินงาน 
       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง พระ-
รัตนตรัย 
       2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง หลัก-
ธรรมทางพระพุทธศาสนา 
       3)  ผลงานกลุมจากการนําเสนอผลการ
ศึกษาเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
       4)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พุทธ-   
ศาสนสุภาษิต 
       5)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  คุณคา
ของพระไตรปฎก 
       6)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  เร่ืองนารู
จากพระไตรปฎก 
     7)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง คําศัพท 
ทางพระพุทธศาสนา 

 
-  อธิบาย  ยกตัวอยาง 
-  อธิบาย เชิญวิทยากร 
 
 
-  เสนอแนะ 
 
-  อธิบาย  แนะนํา
แหลงคนควา 
-  อธิบาย  ยกตัวอยาง 
 
-  อธิบาย ยกตัวอยาง 
เสนอแนะ 
-  ยกตัวอยาง  แนะนํา 

 
-  ศึกษา คนควา 
-  ศึกษา  คนควา 
ปฏิบัติ  สรุปผล 
 
-  นําเสนอ  สรุปผล 
 
-  ศึกษา  นําเสนอ  
สรุปผล 
-  ศึกษา  คนควา      
นําเสนอ  สรุปผล 
-  ศึกษา  คนควา     
รายงาน นําเสนอ  
-  ศึกษา  คนควา     
รายงาน นําเสนอ สรุป
ผล 

5.2  การปฏิบัติงาน 
       การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของโรงเรียน  
 

 
-  แนะนํา และฝกให 
นักเรียนปฏิบัติตนให
ถูกตองเหมาะสมตาม 
หลักธรรม 

 
-  นักเรียนปฏิบัติจริง 
ในการรวมกิจกรรม
ทางศาสนาของทาง 
โรงเรียน 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบาย สรุปเนื้อหา 
สําคัญเมื่อเรียนจบใน 
แตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะ 
-  ทําแบบทดสอบ  
หลังเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 1    เร่ือง  พระรัตนตรัย 

เวลา  1  ชั่วโมง 
1.  เปาหมายการเรียนรู 

1.1  ผลการเรียนรู 
        รูและเขาใจความหมาย เห็นคุณคาศรัทธาในพระรัตนตรัยและนําไปเปนที่พึ่งที่ระลึก
ในการดําเนินชีวิต 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        วิเคราะหความหมายและบอกคุณคาของพระสงฆได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
                     -  วิเคราะหความหมายและคุณคาของสังฆะ 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
  1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
                          -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
  2)  ทักษะกระบวนทั่วไป 
                          -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
                         3)  ทักษะการคิด 
                           -  ทักษะการคิดระบุ  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น ทักษะการคิดวิเคราะห  
ทักษะการคิดเชื่อมโยง  ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู  และทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ช้ินงาน  ไดแก 
       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง พระรัตนตรัย 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
         1)  การทาํงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง พระรัตนตรัย 
         2)  การตอบคําถามเรื่อง พระรัตนตรัย           

3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
        ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4  ความรูความเขาใจ 
                      1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พระรัตนตรัย จากการ
ตอบ    คําถาม  
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         2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  พระรัตนตรัย 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
ดานผลงาน 

 -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พระรัตนตรัย 
ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พระรัตนตรัย 
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  พระรัตนตรัย           

ดานลักษณะพึงประสงค 
 -  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอ

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 

1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พระ 
รัตนตรัย จากการตอบคําถาม  

2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง พระรัตนตรัย 
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)  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
                     3)  ครูสนทนากับนักเรียนในหัวขอ 
             -  พระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ รวมเรียกวาอะไร 
             -  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มีความสมัพันธกันอยางไร 
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5.2  ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนดูบัตรคํา “พระสงฆ” ครูสุม           
นักเรียนใหความหมาย 3 - 4 คน 

ทักษะการคิดระบุ 

2.  ครูสรุปความหมายคือ หมูแหงพระสาวกทั้ง
ภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ 
 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

 3.  ครูตั้งคําถาม 
      3.1  พระสงฆมีกี่ประเภท 
      3.2  อะไรบาง 

ทักษะการคิดระบุ 

4.  ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนรวมกันอภิปราย 
     4.1  สมมุติสงฆตางจากอริยสงฆอยางไร 
     4.2  นักเรียนใชส่ิงใดในการแยกสงฆทั้ง  2
ประเภทออกจากกัน 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

5.  ครูเขียนคําตอบบนกระดานดํา นักเรียนรวม
กันสรุป 

 

6.  นักเรียนจับคูศึกษาเรื่อง คุณคาของพระสงฆ
โดยศึกษาจากการปฏิบัติกิจกรรมของพระสงฆ
จากขาว / บทความเกี่ยวกับพระสงฆ  
      6.1  นักเรียนที่จับคูกันศึกษาแยกออกมารวม
กลุม กลุมละ  4 - 5  คน เพื่อแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นจากการศึกษาคุณคาของพระสงฆ 
      6.2  ทุกกลุมสรุปเปนความคิดเห็นของกลุม
เร่ือง คุณคาของพระสงฆเขียนลงบนกระดาษ
ชารต 

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

7.  ตัวแทนกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน ครูและ        
นักเรียนรวมกันสนทนาซักถาม  และเสนอแนะ    
พรอมจดบันทึก 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

8.  นักเรียนแตละแถวสงตัวแทนออกมาหนาชั้น
เรียนเพื่อรวมอภิปรายในหัวขอ 
    “ พระสงฆกับสังคมไทย” 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
9.  ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาซักถาม  
10.นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง คุณคาของ
พระสงฆ 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 
                     ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง พระรัตนตรัย โดยการสนทนาซักถาม 
6.  สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู 
 6.1  ส่ือการเรียนรู 
                     1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
         2)  บัตรคํา “ พระสงฆ ”           
         3)  แบบฝกทักษะเรื่องคุณคาของพระสงฆ 
    6.2  แหลงเรียนรู 
                     1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     นักเรียนจัดปายความรูมุมเสาในโรงเรียนเรื่อง  คุณคาของพระสงฆ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                           -  ศึกษาเรื่องคุณคาของพระสงฆ 
             -   จัดทําปายความรูเร่ือง คุณคาของพระสงฆ 
         2.  ขั้นวิเคราะห 
                           -  มีประโยชนตอสังคมอยางไร 
                           -  ส่ิงใดที่เปนตัวแยกประเภทของพระสงฆในสังคมไทย 
         3.  ขั้นสรุป 
                           -  ติดมุมเสาในโรงเรียน 
         4.  ขั้นประยุกตใช 
                           -  จดัทําปายอื่น ๆ ที่นาสนใจและใหความรู    
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7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                     ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โดยกําหนด
ภาระงาน  จัดทําหนังสือทํามือเร่ืองพระสงฆกับสังคมไทย 
 
 
ภาระงาน “จัดทําหนังสือทํามือ” 
การบูรณาการ  มฐ. ท 2.1   ม.6 / 2 
ผลการเรียนรู  จัดทําหนังสือทํามือเกี่ยวกับพระสงฆกับสังคมไทยได   
ผลงานที่ตองการ  หนังสือทํามือเร่ืองพระสงฆกับสังคมไทย    
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาวิธีการทําหนังสือทํามือจากผูรู 
2.  ศึกษาคุณคาของพระสงฆและลงมือทําหนังสือทํามือ 
 3.  ตกแตงใหสวยงามนาสนใจ 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองและสอดคลองของวัตรปฏิบัติของพระสงฆ 
 2.  ความสวยงาม และความคิดสรางสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
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บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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                        ตําแหนง ........................................ 
 
แบบฝกทักษะ 
เร่ือง  คุณคาของพระสงฆ 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนนํารูปพระสงฆในทองถ่ินของนักเรียนมา 1 รูป   
 
ศึกษา 
1.  วัตรปฏิบัติของทาน 
2.  บอกคุณคาของทานตอทองถ่ินที่ทานอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59
 

 
เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง  คุณคาของพระสงฆ 
 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนนํารูปพระสงฆในทองถ่ินของนักเรียนมา 1 รูป   
  
ศึกษา 
1. วัตรปฏิบัติของทาน 
2. บอกคุณคาของทานตอทองถ่ินที่ทานอยู 
 
( เฉลยตามดุลยพินิจของครูผูสอน ) 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 2  เร่ือง  อริยสัจ 4 
เวลา  4  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
  1.1  ผลการเรียนรู  
        มีความรูความเขาใจหลักอริยสัจ 4 และหลักธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จะสามารถนํามา
ประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาชีวิตได 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายความหมายของอริยสัจ 4 และหลักธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
                     อริยสัจ 4 
                     -  ขันธ  5 
                     -  ปฏิจจสมุปบาท 
                     -  นิวรณ  5 
                     -  อุปาทาน  4   
                     -  นิพพาน   
                     -  อธิปไตย 3 
                     -  สาราณียธรรม 6 
                     -  ทศพิธราชธรรม 10          
                     -  วิปสสนาญาณ  9 
                     -  มงคลชีวิต  38 
        ●  ความเพียรเผากิเลส 
        ●  ประพฤติพรหมจรรย 
        ●  เห็นอริยสัจ   
        ●  บรรลุนิพพาน 
             2.2  ทักษะกระบวนการ 
 1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
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                           -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)  ทักษะกระบวนทั่วไป 
                          -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
   
 
                    3)  ทักษะการคิด 
                          -  ทักษะการคิดสรางสรรค   ทักษะการคิดวิเคราะห   ทักษะการคิดเชื่อมโยง  ทักษะ
การคิดแสดงความคิดเห็น  และทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ช้ินงาน  ไดแก 
        1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
        2)  ผลงานกลุมจากการนําเสนอผลการศึกษาเรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
                    1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
                    2)  การนําเสนอผลการศึกษาเรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
                    3)  การตอบคําถามเรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
        ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4  ความรูความเขาใจ 
        1)  จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  หลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนาจากการตอบคําถาม  
        2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง หลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา 
4. แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
ดานผลงาน 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2)  ผลงานกลุมจากการนําเสนอผลการศึกษาเรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2)  สังเกตพฤติกรรมการนําเสนอผลการศึกษาเรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 



 62
 

3)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ดานลักษณะพึงประสงค 

-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  
การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 
ดานความรูความเขาใจ 

1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  หลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนา  จากการตอบคําถาม  

2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง หลักธรรมทางพระ-
พุทธศาสนา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอ       
แนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 

3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
                     1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องฤดูกาล ในหัวขอตอไปนี้ 
  -  นักเรียนชอบฤดูอะไร  เพราะอะไร 
  -  นักเรียนไมชอบฤดูอะไร  เพราะอะไร 
  -  ปญหาที่ตามมาจากฤดูกาลตาง ๆ เราสามารถแกไขไดหรือไม  อยางไร 
 5.2  ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง 
     1.1  การเรียนไมเขาใจนักเรียนจะมีวิธีการ  
แกปญหาอยางไร 
     1.2  ครูเขียนคําตอบบนกระดานดํา 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  ครูตั้งประเด็นปญหาโดยใชปญหาเดิมแตให
นักเรียนนําหลักอริยสัจไปแกปญหา 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
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3.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปคุณคาของ    
หลักอริยสัจ  4  ที่สามารถนําไปแกปญหาตาง ๆ 
 
 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
4.  นักเรียนแบงกลุม  10  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
     4.1  จับฉลากเลือกหัวขอหลักธรรม 10 หลัก
ธรรม 
     4.2  หัวขอที่ตองศึกษาจากหลักธรรม 
            1)  ความหมายของหลักธรรม 
            2)  องคประกอบของหลักธรรมอธิบาย
พรอมยกตัวอยางประกอบ 
            3)  การนําไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต 
            4)  แบบฝกทักษะทายหลักธรรม 
    วิธีการนําเสนอที่หลากหลายซ้ํากันไดไมเกิน    
2  กลุม 
            1)  บทบาทสมมุติ 
            2)  ส่ือ CAI   
            3)  ปายนเิทศ      
          4)  การตูน 
            5)  วาดภาพประกอบการบรรยาย 
            6)  แสดงละคร 
            7)  โตวาที 

ทักษะการคิดวิเคราะห 
ทักษะการคิดสรางสรรค 

5.  แตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน  ครูและ   
นักเรียนรวมกันสรุป แลวทําแบบฝกทักษะ       
ที่กลุมเตรียมไว 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

6.  นักเรียนนําผลงานจัดนิทรรศการเชิญรุนนอง
มาเขาชมตัวแทนกลุมเปนผูบรรยาย 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

 
5.3  ขั้นสรุป 
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                     ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยการสนทนา  
ซักถาม 
 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  ส่ือการเรียนรู 
                     1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
         2)  แบบฝกทักษะเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่นักเรียนแตละกลุมจัดเตรียม 

6.2  แหลงเรียนรู 
             1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)   หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 

7.1  กิจกรรมฝกการคดิวิเคราะห 
                     นิมนตพระสงฆ / ผูมีความรูในทองถ่ินมาใหความรูเร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธ-
ศาสนา 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                          - นิมนตพระสงฆ / เชิญวิทยากรใหความรูเร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
                          -  ทําไมตองมีหลักธรรม 
                          -  ทําแลวไดอะไร 
                          -  ใครเปนผูกระทํา 
        3.  ขั้นสรุป 
                          -  ฟงจากวิทยากร  สนทนาซักถาม 
                          -  บันทึกลงสมุด 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
                          -  เปรียบเทียบกับหลักธรรมของศาสนาอื่น           
7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                     ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โดยกําหนด
ภาระงาน  เขียนเรียงความเรื่อง  ประโยชนของธรรมะ 
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ภาระงาน  “เขียนเรียงความเรื่อง  ประโยชนของธรรมะ” 
การบูรณาการ  มฐ. ท 2.1   ม.6 / 2 
ผลการเรียนรู  เขียนเรียงความเรื่องที่กําหนดได 
ผลงานที่ตองการ  เรียงความเรื่อง  ประโยชนของธรรมะ 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1. วางโครงเรื่องและศึกษาขอมูลเพิ่มเติม 
2.  เขียนเรียงความตามโครงเรื่องที่วางไว 
 3.  ความยาวตามความเหมาะสม 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองตามหลักการเขียนเรียงความ 
 2.  ความคิดสรางสรรค 
 3.  เนื้อหาสอดคลองกับชื่อเร่ือง 
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8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 
                                                                     บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 

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

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

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

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 3  เร่ือง  พุทธศาสนสุภาษิต 
เวลา  2  ชั่วโมง 

1. เปาหมายการเรียนรู 
1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจความหมายพุทธศาสนสุภาษิตและนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตและนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
                     -  ราชา  มุขํ  มนุสฺสานํ : พระราชาเปนประมุขของประเทศ 
                     -  สติ  โลกสฺมิ   ชาคโร  : สติเปนธรรมเครื่องตื่นอยูในโลก 
                     -  นตฺถิ  สนฺติปรํ  สุขํ : สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี 
                     -  นิพฺพานํ  ปรมํ  สุขํ : นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
  1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
                          -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                          -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
                    3)  ทักษะการคิด 
                          -  ทักษะการคิดระบุ   ทักษะการคิดวิเคราะห   ทักษะการคิดเชื่อมโยง   ทักษะการ
คิดแสดงความคิดเห็น 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ช้ินงาน  ไดแก 
       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
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        1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต     
        2)  การตอบคําถามเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 

3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
        ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4  ความรูความเขาใจ 
                    1)  จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต จาก
การตอบคําถาม  
                    2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 
4.  แนวทางการวดัผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
ดานผลงาน 
  -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 
ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต     
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 

ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอ

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม  
ดานความรูความเขาใจ 

1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง พุทธ-       
ศาสนสุภาษิต จากการตอบคําถาม  

2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 
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)  นักเรียนดูบัตรคํา  “ อตฺตาหิ  อตฺตโนนาโถ”   ครูตั้งคําถาม 
                           -  อานวาอยางไร 
                           -  แปลวาอะไร 
                           -  คํานี้เรียกวาอะไร 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องความหมายของ
คําพุทธศาสนสุภาษิต 

ทักษะการคิดระบุ 

2.  ตัวแทนนักเรียนบอกความสําคัญของ         
คําพุทธศาสนสุภาษิตที่มีตอตนเอง 3- 4 คน 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

3.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความหมายและ
ประโยชนของคําพุทธศาสนสุภาษิต 

 

4.  นักเรียนแบงกลุม  8  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
     4.1  กลุมที่ 1 และ 2 ศึกษาคําพุทธศาสน-
สุภาษิต ราชา  มุขํ  มนุสฺสานํ 
     4.2  กลุมที่  3 และ 4  ศึกษาคําพุทธศาสน-
สุภาษิต  สติ  โลกสฺมิ  ชาคโร 
     4.3  กลุมที่ 5 และ 6  ศึกษาคําพุทธศาสน-
สุภาษิต นตฺถิ  สนฺติปรํ สุขํ 
   4.4  กลุมที่ 7 และ 8 ศึกษาคําพุทธศาสน-
สุภาษิต  นิพฺพานํ  ปรมํ  สุขํ 
    โดย 
          1)  แปลความหมาย 
          2)  เขียนเปนคําอานภาษาไทย 
          3)  นําหลักธรรมที่เกี่ยวของ  1  หลักธรรม
          4)  ตัวอยางประกอบการอธิบาย 
          5)  การนําไปใชในชีวิต 

ทักษะการคิดวิเคราะห 
ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
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       6)  แบบฝกทักษะ   
             
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
     วิธีการนําเสนอ 
      -  กลุมที่รับหัวขอเดียวกันตองใชหลักธรรม
คนละหลักธรรมและใชวิธีการนําเสนอที่       
แตกตางกัน      

 

5.  ตัวแทนกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน  ครูและ       
นักเรียนรวมกันสนทนาซักถามและเสนอแนะ 

 

6.  นักเรียนรวบรวมผลงานทั้งหมดจัดมุมความรู
หลังชั้นเรียน 

 

7.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะที่กลุมเตรียมมา 
หลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอแตละกลุม 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 
                     ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต โดยการสนทนาซักถาม 
 6.  สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู 
 6.1  ส่ือการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
        2)  บัตรคํา  อตฺตาหิ  อตฺตโนนาโถ            
        3)  แบบฝกทักษะเรื่อง พุทธศาสนสุภาษิตตามที่นักเรียนแตละกลุมเตรียมมา 
   6.2  แหลงเรียนรู 
                     1)  หองสมุดโรงเรียน 
         2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     นักเรียนศึกษาและนําเสนอพุทธศาสนสุภาษิตที่นักเรียนสนใจโดยนําเสนอหนาเสาธง
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                          -  ศึกษาคําพุทธศาสนสุภาษิตที่สนใจคนละ  1  คํา    
                          -  คําอาน 
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                          -  คําแปล     
                          -  หลักธรรมที่เกี่ยวของ 
                          -  การนําไปประยุกตใช 
         2.  ขั้นวิเคราะห 
                          -  จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิตหรือไม อยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
                          -  นําเสนอหนาเสาธงในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
                          -  ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สนใจนําเสนอหนาเสาธง 
7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                     ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  โดยกําหนด
ภาระงาน  วาดภาพประกอบคําอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต 
 
 
ภาระงาน  “วาดภาพประกอบคําอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต” 
การบูรณาการ  มฐ.  ศ 1.1   ม.6 / 1 
ผลการเรียนรู  วาดภาพตามที่กําหนดได 
ผลงานที่ตองการ  ภาพประกอบคําอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต          
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตที่สนใจ  1  คํา 
 2.  วาดภาพประกอบคําอธิบาย 
 3.  ระบายสีใหสวยงาม 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองสอดคลองของความหมายกับรูปภาพ 
2.  ความสวยงาม 
3.  ความคิดสรางสรรค 
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8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ....................................... 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 4  เร่ือง  พระไตรปฎก 
เวลา  2  ชั่วโมง 

 
1.  เปาหมายการเรียนรู 

1.1  ผลการเรียนรู 
        รูและเขาใจคุณคาของพระไตรปฎก 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายความสําคัญและเห็นคุณคาของพระไตรปฎก 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
                     พระไตรปฎก 
 2.2  ทักษะกระบวนการ  
 1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
                           -  การศึกษา  การปฏิบัต ิ
 2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                           -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
                    3)  ทักษะการคิด 
                          -  ทักษะการคิดตั้งคําถาม  ทักษะการคิดระบุ  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  
ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล  ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดสรุป
ความ  และทักษะการคิดสรางสรรค 
3. รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ช้ินงาน  ไดแก 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  คุณคาของพระไตรปฎก 
      2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 

1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  คุณคาของพระไตรปฎก  
2)  การศึกษาเรื่อง  เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก 

                         3)  การตอบคําถามเรื่อง  พระไตรปฎก           
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3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจากกระบวน
การกลุม 

3.4  ความรูความเขาใจ 
        1)  จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พระไตรปฎก จากการตอบคํา
ถาม  
        2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง พระไตรปฎก 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
ดานผลงาน 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  คุณคาของพระไตรปฎก 
2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก 

ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  คุณคาของพระไตรปฎก  
2)  สังเกตพฤติกรรมการศึกษาเรื่อง  เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก 
3)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  พระไตรปฎก           

ดานลักษณะพึงประสงค 
 -  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอ

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 

1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พระ-          
ไตรปฎก จากการตอบคําถาม  

2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  พระไตรปฎก 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอแนว
คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 

3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
                     1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
                     2)  ครูนําหนังสือพระไตรปฎกมาใหนักเรียนดู  ครูตั้งคําถาม 
             -  พระไตรปฎกคืออะไร 
             -  มีความสําคัญอยางไร 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนเขาศึกษาคนควาพระไตรปฎกที่
หองจริยธรรม  โดย 
      1.1  ศึกษารูปรางหนาตาของพระไตรปฎก 
      1.2  ศึกษาหมวดหมู  เนื้อหาสาระ 

ทักษะการคิดสังเกต 

2.  ครูสนทนาซักถาม ในหัวขอ 
      2.1  พระไตรปฎกกับคัมภีรไบเบิล       
เหมือนกันหรือตางกัน 
      2.2  พระไตรปฎกมีความสําคัญเหมือน      
กับคัมภีรไบเบิลหรือไม  อยางไร 

ทักษะการคิดระบุ 
ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 

3.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความหมายและ
ความสําคัญของพระไตรปฎก 

ทักษะการคิดสรุปความ 

4.  นักเรียนแบงกลุมเปน 2 ฝายโดย 
      -  ฝายหนึ่งเปนผูตั้งคําถาม อีกฝายหนึ่งเปนผู
ตอบ โดยผลัดกันตั้งและผลัดกันตอบในเรื่อง 
คุณคาและความสําคัญของพระไตรปฎก   จน
เกิดความเขาใจ 

ทักษะการคิดตั้งคําถาม 
ทักษะการคิดระบุ 
ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

5.  ครูทําหนาที่เราใหนักเรียนตั้งคําถามที่     
ครอบคลุมและชัดเจน 

 

7.  นักเรียนแบงกลุม  2 กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
      - แสดงหุนเชิดมือเร่ือง  มหาสาโรปมสูตร 
 

 ทักษะการคิดสรางสรรค 



 76
 

 
          
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
 8.  นักเรียนนําเสนอใตอาคารเรียนเวลาพัก 
กลางวัน   พรอมตั้งคําถามชวนผูดูตอบเพื่อให
เกิดความเขาใจ 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

9.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง การดับทุกข  
 
5.3  ขั้นสรุป 
                     ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  พระไตรปฎกโดยการสนทนาซักถาม  ใชช้ินงาน
ของนักเรียนเปนเอกสารประกอบ 
 6.  สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู 
 6.1  ส่ือการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
       2)  หนังสือพระไตรปฎก            
       3)  แบบฝกทักษะเรื่อง การดับทุกข 
   6.2  แหลงเรียนรู 
                    1)  หองสมุดโรงเรียน 
       2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     นักเรียนศึกษาเรื่อง  เร่ืองนารูจากพระไตรปฎกคนละ 1 เร่ือง  แลวจัดมุมความรู      
หนาชั้นเรียน 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                          -  ศึกษาเรื่อง  เร่ืองนารูจากพระไตรปฎกที่นักเรียนสนใจ คนละ  1  เร่ือง 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
                          -  เร่ืองเกี่ยวกับอะไร  
                          -  สอนเรื่องอะไร 
                          -  ศึกษาแลวไดอะไร 
        3.  ขั้นสรุป 
                         -  สรุปผลการคิดวิเคราะหเปนรูปเลมรายงาน 
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        4.  ขั้นประยุกตใช 
                         -  ศึกษาเรื่องอื่นที่สนใจจากพระไตรปฎก           
 
 
7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
                      ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โดย
กําหนดภาระงาน  เขียนบทความเรื่องสิ่งที่ทําใหพระสงฆรอน 
 
 
ภาระงาน  “เขียนบทความเรื่องสิ่งที่ทําใหพระสงฆรอน” 
การบูรณาการ  มฐ.  ท  2.1   ม.6 / 2 
ผลการเรียนรู  เขียนบทความได             
ผลงานที่ตองการ  บทความเรื่องสิ่งที่ทําใหพระสงฆรอน 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาวิธีการเขียนบทความจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  

2.  ศึกษาสิ่งที่ทําใหพระสงฆรอน 
 3.  เขียนบทความตามหลักการเขียนและเรื่องที่กําหนด 
 เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองและสอดคลองกับความเปนจริง 
 2.  ความถูกตองตามหลักการเขียนบทความ 
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8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 
แบบฝกทักษะ 
เร่ือง  การดับทุกข 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนวาดภาพตนไมแลวเปรียบเทียบสวนตาง ๆ ในการปฏิบัติเพื่อใหดับทุกข 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง  การดับทุกข 
 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนวาดภาพตนไมแลวเปรียบเทียบสวนตาง ๆ ในการปฏิบัติเพื่อใหดับทุกข 
เชน 
ลาภสักการะ/เสียงสรรเสริญ  =   กิ่งและใบ 
ความมีศีลสมบูรณ   =   สะเก็ด 
ความสมาธิสมบูรณ   =   เปลือก 
ความมีญาณทัศน   =   กระพี้ 
ความหลุดพนแหงใจอันไมกําเริบอีก =  แกน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 / 5  เร่ือง  คําศัพททางพระพุทธศาสนา 
เวลา  1  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
  1.1  ผลการเรียนรู 
        รูและเขาใจความหมายที่แทจริงของคําศัพททางพระพุทธศาสนาและสามารถอธิบาย
ใหผูอ่ืนเขาใจ 
  1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
         อธิบายความหมายที่แทจริงของคําศัพททางพระพุทธศาสนาและสามารถอธิบายให    
ผูอ่ืนเขาใจได 
2.  สาระสําคัญ 
2.1  สาระการเรียนรู 
  คําศัพททางพระพุทธศาสนา 
                      -  ฌานสมาบัติ 
                      -  ผลสมาบตัิ 
                      -  นิโรธสมาบัติ 
                      -  สัมมัตตะ 10 
                      -  มิจฉัตตะ  10 
  2.2  ทักษะกระบวนการ 
 1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
                            -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
  2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                            -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
                     3)  ทักษะการคิด 
                           -  ทักษะการคิดระบุ   ทักษะการคิดใหความหมาย  ทักษะการคิดเชื่อมโยง  ทักษะ
การคิดนําไปประยุกตใช  และทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ช้ินงาน  ไดแก 
       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  คําศัพททางพระพุทธศาสนา 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก   
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       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  คําศัพททางพระพุทธศาสนา 
       2)  การตอบคําถามเรื่อง  คําศัพททางพระพุทธศาสนา 

3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
                      ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4  ความรูความเขาใจ 
        1)  จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  คําศัพททางพระพุทธ-ศาสนา 
จากการตอบคําถาม  
               2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง คําศัพททางพระพุทธ-ศาสนา 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
 -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  คําศัพททางพระพุทธศาสนา 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  คําศัพททางพระพุทธศาสนา 
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  คําศัพททางพระพุทธศาสนา 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา การมี
สวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 

1)  ประเมินผลสมัฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  คําศัพท 
ทางพระพุทธศาสนา จากการตอบคําถาม  

2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง คําศัพททางพระพุทธ-
ศาสนา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอ      
แนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 

3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
 4)  แบบทดสอบหลังเรียน 



 83
 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
                     1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
                     2)  นักเรียนดูบัตรคํา “จําวัด”  ครูตั้งคําถาม 
               -  แปลวาอะไร 
  -  เปนไดกี่ความหมาย อะไรบาง 
 5.2  ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง 
     1.1  ความหมายของคําศัพททางพระพุทธ-
ศาสนา 
     1.2  ความสําคัญ 

ทักษะการคิดระบุ 

2.  ครูสุมนักเรียน  10 - 15  คน  ปฏิบัติดังนี้ 
     2.1  จับฉลากเลือกคําศัพทที่ครูกําหนดไว      
5 คํา 
     2.2  ศึกษาคนควาภายในเวลา  8 นาที 
     2.3  นําเสนอ/อธิบายคําศัพทที่จับไดหนาชั้น 

ทักษะการคิดใหความหมาย ทักษะการคิดระบุ 

3.  ครูและนักเรียนรวมกันเสนอแนะและสรุป
ความหมายของคําศัพท 

 

4.  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 10 คน ปฏิบัติดังนี้ 
      4.1  สมาชิกในกลุมแบงเปน  5  คู 
      4.2  แตละคูศึกษาคําศัพทคูละ  1  คํา 
             1)  ฌานสมาบัติ 
      2)  ผลสมาบัติ 
      3)  นิโรธสมาบัติ 
      4)  สัมมัตตะ 10 
      5)  มิจฉัตตะ  10 
             โดย 
                  -  ศึกษาความหมาย 

ทักษะการคิดระบุ  ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
ทักษะการคิดนําไปประยุกตใช 

 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
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            -  หลักธรรมที่เกี่ยวของ 
            -  ยกตัวอยางประกอบ 
            -  การนําไปใชในการดําเนินชีวิต  
                   -  เขียนบนกระดาษชารต 
     4.3  แตละคูรวมกลุมเดิมนําความรูที่ไดศึกษา
เลาสูกันฟงและกลุมสรุปรวมเปนของกลุมนํา
เสนอหนาชั้นเรียน 

 

5.  แตละกลุมนําเสนอผลการสรุปความคิดจาก
คําศัพททั้ง 5  หนาชั้นเรียน ครูและนักเรียนรวม
กันสนทนาซักถามและเสนอแนะ 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

 
5.3  ขั้นสรุป 
                       1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง ศัพททางพระพุทธศาสนา โดยการสนทนาซัก
ถามและใชช้ินงานนักเรียนเปนเอกสารประกอบ 
                    2)  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
                    3)  นักเรียนรวบรวมผลงานทุกชิ้นจัดปายนิเทศเพื่อเผยแพร 
 6.  สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู 
 6.1  ส่ือการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
        2)  บัตรคํา คําวา “จําวัด”              
6.2  แหลงเรียนรู 
       1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)   หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     นักเรียนศึกษาคนควาคําศัพททางพระพุทธศาสนาคําอื่นที่นักเรียนสนใจ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                          -  ศึกษาคําศัพททางพระพุทธศาสนาที่สนใจ 
                          -  ความหมาย 
                           
                          -  หลักธรรมที่เกี่ยวของ 
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                          -  การนําไปใช 
       2.  ขั้นวิเคราะห 
                          -   คําศัพททางพระพุทธศาสนามีความจําเปนอยางไรสําหรับชาวพุทธ 
        3.  ขั้นสรุป 
                          -  สรุปคําศัพทและการวิเคราะหเขียนบนปายนิเทศติดมุมเสา 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
                          -  ศึกษาเรื่องอื่น ๆ ที่นาสนใจจัดทําปายนิเทศ        
7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                     ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  โดย
กําหนดภาระงาน  ศึกษาคําศัพททางพระพุทธศาสนา 
 
 
ภาระงาน  “ศึกษาคําศัพททางพระพุทธศาสนา” 
การบูรณาการ  มฐ. ต 3.1   ม.6 / 3 
ผลการเรียนรู  ศึกษาคําศัพทภาษาอังกฤษทางพระพุทธศาสนาในหมวดที่สนใจ 
ผลงานที่ตองการ  คําศัพทภาษาอังกฤษทางพระพุทธศาสนาในหมวดที่สนใจ 1 หมวด 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาคําศัพทภาษาอังกฤษทางพระพุทธศาสนาในหมวดที่สนใจ 1 หมวด 
 2.  เขียนเปนบัตรคําพรอมคําแปล 
 3.  ระบายสีใหสวยงาม 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองของคําศัพท 
 2.  ความสวยงาม 
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8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 
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 
 11  -  12  คะแนน       ดีมาก 
    9 -  10  คะแนน ดี 
    7 -  8 คะแนน  พอใช 
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 ต่ํากวา   7  คะแนน ปรับปรุง 
แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวม
มือ 

การแสดง
ความคิด
เห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอ่ืน 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนราย
บุคคล 
 
เกณฑการใหคะแนน     3  -  ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2 -  ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1 -  ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 11  -  12  คะแนน       ดีมาก 
    9 -  10  คะแนน ดี 
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    7 -  8 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   7  คะแนน ปรับปรุง 
 
แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
.............................................................. 
ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 
..........................................................  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 
การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 
      2.    เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
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 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 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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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูที่ 2 
(Self  Reflection) 
1. การประเมินตนเองของผูเรียน  ใหดําเนินการดังนี้ 
ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบ   โดยอาจเขียนไวบนกระดานดํา 
พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาไดเรียนอะไรบาง 
ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 
 
บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยที่..................................... 
วัน/เดือน/ป ที่บันทึก  ................./...................../.................... 
รายการบันทึก 
จากการเรียนที่ผานมาไดมีความรูอะไรบาง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.................................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................
..... 
ส่ิงที่ยังไมรู  ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
.................................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................
..... 
ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
.................................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................
..... 
 
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 
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ช่ือเร่ืองที่วิจัย............................................................. 
ความเปนมาของปญหา 
ส่ิงที่คาดหวัง............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 ส่ิงที่เปน
จริง................................................................................................................................ 
 ...............................................................................................................................................
..... 
  
       ปญหาที่พบคือ............................................................................................................................ 
 ...............................................................................................................................................
..... 
 สาเหตุของปญหา
คือ................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................
..... 
 แนวทางการแกไขปญหา
คือ........................................................................................................ 
วัตถุประสงคในการแกปญหา 
          2.1 เพื่อแกปญหาเรื่อง.......................................................................................................... 
         ของนักเรียนชั้น................................หอง..............จํานวน........... คน โดยใช....................... 
          ........................................................................................................................................... 
          2.2  เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ...........................................................................  
          ..................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย........................................... 
3. ขอบเขตของการแกปญหา 
 3.1 กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น............... หอง............ 
จํานวน................คน 
  ในภาคเรียนที่................. ปการศึกษา.................. ที่มีปญหาเกี่ยว
กับ................................... 
 3.2 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง................................. หนวยการเรียน
รู.............................. 
 วิชา.................................................................................................. 
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 3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ................. สัปดาห/เดือน  ตั้งแตวันที่ 
.............................    
               เดือน...................... พ.ศ. ........... ถึงวันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ............... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
 4.1 เครื่องมือที่ใชในการแกปญหา
คือ.........................................................................................
 ...............................................................................................................................................
..... 
  ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดัง
นี้............................................................................. 
 ...............................................................................................................................................
.....  
 ...............................................................................................................................................
.....
 ...............................................................................................................................................
..... 
4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ.......................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
  ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดัง
นี้........................................................... 
 ...............................................................................................................................................
..... 
.................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................    
    
 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
  1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนใน
เวลา............................. 
 โดย.............................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................. 
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   2) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยว
กับ..................................................... 
  
 โดย............................................................................................................................... 
 4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดัง
นี้............ 
 ...............................................................................................................................................
..... 
 ...............................................................................................................................................
..... 
 ...............................................................................................................................................
..... 
5. ผลการแกปญหา 
 ผลการแกปญหาเกี่ยว
กับ............................................................................................................. 
 ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ 
................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................
..... 
.................................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................
..... 
.................................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................
..... 
         .................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................
..... 
.................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  เร่ือง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  สมมุติสงฆ เปนพระภิกษุประเภทใด  
 ก.  ผูพัฒนาตนเองเปนพระอริยบุคคล 
 ข.  ผูที่ไดรับการบวชอยางถูกวิธี 
 ค.  ผูที่สมมติขึ้นมาแสดงเปนพระ 
 ง.  ผูที่บวชเปนบรรพชิตทั่วไปแตยังมีกิเลส 
2.  ขอใดไมใชความหมายของจิตตามที่ปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 
 ก.  ธรรมชาติที่คิดหรือนึกถึงอารมณ 
 ข.  ภาวะที่สรางสิ่งที่วิจิตร 
 ค.  ภาวะที่วิจิตรดวยความกําหนัด 
 ง.  ภาวะที่รักษาไวดวยความวิจิตร 
3.  คําใดไมใชคําไวพจนของจิต  
 ก.  จิตตะ 
 ข.  มนัส 
 ค.  มนายตนะ 
 ง.  มนินทรีย 
4.  ขอใดไมใชหลักทั่วไปของจิต  
ก.  ไปไดไกล 
 ข.  มีรูปราง 
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 ค.  ไรรูปราง 
 ง.  มีถํ้าเปนที่อยูอาศัย 
5.  ขอใดไมใชหลักเฉพาะของจิต 
 ก.  กวัดแกวง 
 ข. หามไดยาก 
 ค.  มักตกไปอยูกับกามารมณเสมอ 
 ง.  ไมละเอียดออน 
 
 
 
 
6.  ขอใดคือความหมายของคําวา“โสภณเจตสิก 25”   
 ก.  เจตสิกที่เปนองคประกอบของจิตทั้งอกุศลและกุศล 
 ข.  เจตสิกที่ช่ัว 
 ค.  เจตสิกที่ดี 
 ง.  เจตสิกที่เปนอัพยากฤต 
7.  ความเชื่อที่วามีพระผูสรางโลกและชีวิตเปนผูสรางสรรคบันดาลโลกและชีวิตมนุษยขึ้นมาใน   
     โลก เปนความเขาใจที่ผิดและจะหายไดเมื่อเรียนรูหลักธรรมใด  
 ก.  พรหมวิหาร 4 
 ข.  ปฏิจจสมุปบาท 
 ค.  อายตนะ 
 ง.  อุปาทาน 
8.  ความวุนวาย รอนใจ เปนหวง กังวล ตรงกับหลักธรรมขอใดในนิวรณ 5  
 ก.  กามฉันทะ 
 ข.  คันมิทธะ 
 ค.  อุจธัจจะกุกกุจจะ 
 ง.  วิจิกิจฉา 
9.  ธรรมที่เปนหลักการอันเปนเหตุใหระลึกถึงกัน คือธรรมในขอใด  
 ก.  สาราณียธรรม 
 ข.  อปริหานยธรรม 
 ค.  อุปาทาน 
 ง.  สังคหวัตถุ 
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10.  ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับของขันธ 5 คือธรรมขอใดในวิปสสนาญาณ  
 ก.  ภังคานุปสสนาญาณ 
 ข.  ภยตูปฏฐานญาณ 
 ค.  มุญจิตุกัมยตาญาณ 
 ง.  ปฏิสังขานุปสสนาญาณ 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูที่  2  เร่ือง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 
1.  ง 
            2.  ค 
            3.  ก 
            4.  ข 
            5.  ง 
            6.  ค 
            7.  ข 
            8.  ค 
            9.  ก 
           10.  ก 
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เฉลยคําถามทายหนวย 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  เร่ือง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

1.  คําวาสังฆะ  มีความหมายวาอยางไร จงอภิปรายสังฆะมีคุณคาตอสังคมอยางไร  
 หมายถึงพระภิกษุตั้งแต 4 รูปขึ้นไป มีคุณตอสังคมคือ 
 1)  เปนศาสนทายาทผูสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 2)  เปนชุมชนตัวอยางหรือชุมชนตนแบบ 
 3)  เปนชุมชนกัลยาณมิตร 
 4)  เปนชุมชนของคนดีเปนแบบอยางในการครองชีพอันประเสริฐ 
2.  “จิต” มีลักษณะเปนอยางไร จงอธิบายพอสังเขป  
 1)  ดิ้นรน 
 2)  กวัดแกวง 
 3)  รักษายาก 
 4)  หามบาก 
 5)  ขมไดยาก 
 6)  มักตกไปสูกามารมณเสมอ 
 7)  เปนสภาพที่ละเอียดออน 
 8)  เกิด - ดับ รวดเร็ว 
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3.  คํากลาวที่วา “ จิตเปนาย กายเปนบาว” หมายความวาอยางไร นักเรียนเห็นดวยหรือไม อยางไร  
 เห็นดวย เพราะรางกายเราจะทําตามที่จิตสั่งเสมอหากสังเกตใหดี เชน จิตบางคนสั่งใหตน
เองไมสบายเมื่อถึงเวลาคับขัน 
4.  ปฏิจจสมุปบาท แปลวาอะไร มีเทาไร อะไรบาง จงอภิปรายถึงการประยุกตใชปฏิจจสมุปบาทใน
การแกปญหาชีวิต  จงยกตัวอยางเหตุการณ/ขาวประกอบการอภิปราย   
 การเกิดขึ้นพรอมแหงธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน 
การนําไปประยุกตใช 
 รับรูวาทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นยอมตองพึ่งพาอาศัยกันไมมีส่ิงใดที่อยูโดด ๆ ได เพราะ
ฉะนั้นการพึ่งพาอาศัยกันตองไมเอาเปรียบ  เห็นอกเห็นใจ มีน้ําใจ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน             
ขาว/เหตุการณแลวแตนักเรียนจะยกมา 
 
 
 
 
5.  “ นิวรณ” คืออะไร มีเทาไร อะไรบาง จงอธิบายโดยยอ  
 คือ ส่ิงที่กั้นจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม ธรรมที่กั้นจิตไมใหบรรลุความดี หรืออกุศล
ธรรมที่ทําใหจิตเศราหมองและทําใหปญญาออนกําลัง  ประกอบดวย 
 1)  กามฉันทะ คือ ความพอใจในกาม ความตองการกามคุณ 
 2)  พยาบาท คือ ความคิดราย ขัดเคืองในใจ 
 3)  ถีนมิทธะ คือ ความหดหูและเซื่องซึม 
 4)  อุทธัจจะกุกกุจจะ คือ ความฟุงซาน รําคาญ รอนรุมกลุมใจ  
 5)  วิจกิิจฉา คือ ความลังเลสงสัย 
6.  “ สีลัพพตุปาทาน”  มีความหมายวาอยางไร จงอธิบาย  หากชุมชนขาดศีลขอนี้จะทําใหเปน    
เชนไร   
 หมายความวา ความยึดติดถือมั่นในศีลและพรต  ศีลคือขอปฏิบัติตาง ๆ ที่องคกร สังคม 
สถาบัน หรือกลุมชนหนึ่ง ๆ รวมกันวางขึ้นเพื่อใหสมาชิกปฏิบัติตาม  เชน  คนที่คิดวาศีลของตน
เหนือคนอื่นก็พยายามรักษาศีลแตก็ไมมีศีลเพราะดูถูกคนอื่น 
 ทําใหชุมชนวุนวาย  เดือดรอน 
7.  “ สาราณียธรรม” หมายความวาอยางไร มีเทาไร อะไรบาง จงอธิบาย  
 หมายถึง  ธรรมหรือหลักการอันเปนเหตุใหระลึกถึงกัน  ประกอบดวย 
 1)  เมตตากายกรรม 
 2)  เมตตาวจีกรรม 
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 3)  เมตตามโนกรรม 
 4)  สาธารณโภคิตา 
 5)  สีลสามัญญตา 
 6)  ทิฏฐิสามัญญตา 
8.  มีคํากลาววา “หากสังคมอยูดวยการปฏิบัติตามหลักสาราณียธรรมจะทําใหเกิดความสุข”        นัก
เรียนเห็นดวยหรือไมอยางไร  
 เห็นดวย เพราะหลักสาราณียธรรมทําใหคนมีความเมตตากรุณาตอกัน และคิดถึงกันในแงดี 
9.  จงอธิบายความหมายและประโยชนของการประพฤติพรหมจรรยตามแนวทางของพระพุทธ
ศาสนา 
 หมายถึง   
 1)  การงดเวนจากการมีเพศสัมพันธ 
 2)  การบําเพ็ญสมณธรรม 
ประโยชน 
 บรรลุมรรค ผลสําเร็จเปนพระอริยบุคคล 
10.  จงอภิปรายวา “ นิพพาน” คืออะไร (โดยสรุป ) และจะนําแนวคิดเรื่องนิพพานมาใชในชีวิต
ประจําวันอยางไรบาง 
 อรหัตตผล  คือ การพบความสุขที่แทจริง  ไมผันแปร  นํามาใช คือ มีความสุขโดยการเดิน
สายกลางในชีวิต 
11.  จงอธิบายคุณคาและความสําคัญของพระไตรปฎก  
 1)  เปนที่รวบรวมพุทธพจน 
 2)  เปนที่สถิตของพระศาสดาของพุทธศาสนิกชน 
 3)  เปนแหลงตนกําเนิดคําสอน 
 4)  เปนหลักฐานอางอิงในการแสดงยืนยันหลักการ 
 5)  เปนมาตรฐานตรวจสอบคําสอนในพระพุทธศาสนา 
 6)  เปนมาตรฐานตรวจสอบความเชื่อถือและขอปฏิบัติ 
12.  ใครที่สมควรตองศึกษาเรียนรูเร่ืองพระไตรปฎกมากที่สุด  เพราะเหตุใด 
 พุทธศาสนิกชนทุกคน เพราะพระไตรปฎกเปนคัมภีรของชาวพุทธ 
13.  ศึกษาพระพุทธศาสนาอยางไรจึงจะไดช่ือวาบรรลุถึงแกนแหงพรหมจรรย   
 ไมมีลาภสักการะเสียงสรรเสริญเปนจุดหมาย  มิไดมีความสมบูรณแหงศีลเปนจุดหมาย        
มิไดมีความสมบูรณแหงสมาธิเปนจุดหมาย  มิไดมีญาณทัศนเปนจุดหมายแตพรหมจรรยมีความ
หลุดพนแหงใจอันไมกลับมากําเริบอีกแลวเปนจุดหมาย เปนแกน เปนที่สุด 
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