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หนวยการเรียนรูท่ี 4  เรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ  มรรยาทชาวพุทธ  และชาวพุทธตัวอยาง 
รายวิชาที่นํามาบูรณาการ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ศิลปะ  ภาษาไทย 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย 

มฐ. ส 1.1 และ ส 1.2  
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเกี่ยวของ 

ส 1.1  ม.6 / 14 
 ส 1.2  ม.6 / 1,3 
3.  สาระการเรียนรู 
              3.1  หนาท่ีชาวพุทธ 
                     1)  วิเคราะหหนาท่ีและบทบาทของพระภิกษุ 
                     2)  วิเคราะหหนาท่ีบทบาทของอุบาสกอุบาสิกาที่มีตอสงัคมไทยในปจจุบัน 
                     3)  วิเคราะหเกี่ยวกับการปกปองคุมครองพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในสังคมไทย 
                     4)  การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวตามหลักทิศเบื้องหลังในทิศ 6 
                     5)   การเขาคายพุทธธรรม 
                     6)  การเขารวมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
                     7)  การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
             3.2  มรรยาทชาวพุทธ 
                    การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว  ชุมชน ประเทศชาติ  และโลก 
             3.3  ชาวพุทธตัวอยาง 
                    1)  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
                    2)  พระโพธิญาณเถร ( ชา สุภทฺโท ) 
                    3)  พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต ) 
                    4)  อนาคาริกธรรมปาละ  
4.  รองรอยการเรียนรู 
  4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 

       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ 
       2)  การปฏิบัติตนตามการวางแผนเรื่อง  การเปนชาวพุทธที่ดี 
       3)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว  ชุมชน 

ประเทศชาติ  และโลก 
       4)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ชาวพุทธตัวอยาง 
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 4.2  กระบวนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
                     1)  ปฏิบัติตนตามหนาที่ชาวพุทธไดอยางเหมาะสม 
                     2)  ปฏิบัติตนในการทําประโยชนใหกับโรงเรียน 
                     3)  ปฏิบัติตนตามแนวทางของชาวพุทธตัวอยางไดอยางเหมาะสม 
 4.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจบหนวยการเรียน 
                    การทําแบบทดสอบหลังเรียน 
5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1) ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง หนาที่     
ชาวพุทธ 
       2) การปฏิบัติตนตามการวางแผนเรื่อง การ
เปนชาวพุทธท่ีดี 
       3) ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การบําเพ็ญ
ตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว  ชุมชน                
ประเทศชาติ  และโลก 
       4)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ชาวพุทธ      
ตัวอยาง 
 

 
-  อธิบาย ตัวอยาง 
เสนอแนะ 
-  เสนอแนะ 
 
- เสนอแนะ 
 
 
-  อธิบาย ยกตัวอยาง 
เสนอแนะ 

 
-  ศึกษา  คนควา ปฏิบัติ 
 
-  ศึกษา วางแผน 
ปฏิบัติ 
-  ศึกษา  วางแผน 
ปฏิบัติ 
 
-  ศึกษา  คนควา          
นําเสนอ สรุปผล 

5.2  การปฏิบัติงาน 
       1)  การปฏิบัติกรรมตามหนาท่ีชาวพุทธ 
 
       2)  การปฏิบัติกิจกรรมที่เปนประโยชนภายใน  
โรงเรียน 
       3)  ปฏิบัติตนตามแบบอยางท่ีดีของชาวพุทธ     
ตัวอยาง 

 
-  เสนอแนะ  ติดตาม 
ประเมินผล 
-  เสนอแนะ  ติดตาม 
 
-  เสนอแนะ  ติดตาม 
ประเมินผล 

 
-  วางแผน ปฏิบัติ      
สรุปผล 
- วางแผน  ปฏิบัติ     
สรุปผล 
-  วางแผน  ปฏิบัติ    
สรุปผล 
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แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบาย สรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อจบหนวยยอย 
ในแตละหนวย 

-  ทําแบบฝกทักษะ 
- ทําแบบทดสอบ    
หลังเรียน 
- ปฏิบัติ       
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 / 1 เรื่อง  หนาท่ีชาวพุทธ   
 เวลา   2  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
1.1  ผลการเรียนรู 

       รูและเขาใจถึงหนาที่และบทบาทของพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาที่มีตอสังคมไทยปฏิบัติ
ตนตอพระภิกษุไดอยางถูกตอง เหมาะสมและมีเจตคติท่ีดีตอการบําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว  ชุมชน 
ประเทศชาติและโลก 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  อธิบายหนาที่และบทบาทของพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาที่มีตอสังคมไทยได 
        2)  อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตนตอพระสงฆไดอยางถูกตองเหมาะสม 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
 หนาที่ชาวพุทธ 
                     -  วิเคราะหหนาที่และบทบาทของพระภิกษุ 
                     -  วิเคราะหหนาที่บทบาทของอุบาสกอุบาสิกาที่มีตอสังคมไทยในปจจุบัน 
                     -  วิเคราะหเกี่ยวกับการปกปองคุมครองพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในสังคมไทย 
                     -  การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวตามหลักทิศเบื้องหลังในทิศ 6 
                     -   การเขาคายพุทธธรรม 
                     -  การเขารวมพิธกีรรมทางพระพุทธศาสนา 
                     -  การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
  2.2  ทักษะกระบวนการ  
 1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
                          -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                          -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
                     3)  ทักษะการคิด 
                           -  ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล  ทักษะการคิดสรุป
ความทักษะการคิดสรุปขอมูล   ทักษะการคิดวิเคราะห   ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  และทักษะ
การคิดรวบรวมขอมูล 
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3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก  

       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ 
       2)  การปฏิบัติตนตามการวางแผนเรื่อง  การเปนชาวพุทธที่ดี 

 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก   
1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ  

       2)  การปฏิบัติตนตามการวางแผนเองในเรื่อง  การเปนชาวพุทธที่ดี 
       3)  การตอบคําถามเรื่องหนาที่ชาวพุทธ 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบยีบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  หนาท่ีชาวพุทธ  จากการตอบ     

คําถาม  
       2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง หนาที่ชาวพุทธ 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ 
2)  การปฏิบัติตนตามการวางแผนเรื่อง  การเปนชาวพุทธท่ีดี 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  หนาท่ีชาวพุทธ  
2)  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามการวางแผนเอง การเปนชาวพุทธที่ดี 
3)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ 
ดานลักษณะพึงประสงค 
1)  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  
2)  การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
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ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  หนาที่ชาว 

พุทธ จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  ความมี

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด

และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการนํา

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
                     1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
                     2)  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
                     3)  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง 
  -  เม่ือพบพระสงฆนักเรียนตองปฏิบัติอยางไร 
  -  ทําไมจึงเปนเชนนั้น 
 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสอบถามถึงศาสนาที่นักเรียนนับถือ  
ปฏิบัติดังนี้ 
     1.1  นักเรียนนับถือศาสนาพุทธทุกคน  
 ใหนักเรียนบอกวิธีการเปนชาวพุทธที่ดี 
     1.2  การปฏิบัติเชนนั้นมีความรูสึกอยางไร 

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2.  ตัวแทนนักเรียนออกมาถายทอดประสบ
การณที่เลาสูกันฟงหนาชั้นเรียน ครูและนักเรียน
รวมกันสนทนาซักถาม 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
3.  นักเรียนรวมกันสรุปลักษณะและกิจกรรม
ของชาวพุทธท่ีดีเปนผังมโนทัศนบนกระดาน 

ทักษะการคิดสรุปความ 

4.  นักเรียนดูวีซีดีเรื่อง พุทธบริษัท  4  ขณะ
ศึกษาปฏิบัติ 
     4.1  บันทึกกิจกรรมที่ไดศึกษา 
     4.2  บอกความสําคัญของพุทธบริษัท 4 
     4.3  บอกหนาที่ของพุทธบริษัท 4 
     4.4  หากเปนนักเรียนจะปฏิบัติไดหรือไม
อยางไร 

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

5.  ครูสุมนักเรียนออกมาสรุปเรื่อง พุทธบริษัท 4 
ที่มีหนาท่ีตอพระพุทธศาสนา 

ทักษะการคิดสรุปความ 

6.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนรายบุคคลโดยการ
สุมเรียกในเรื่อง  นักเรียนจะปกปองพระพุทธ-
ศาสนาอยางไร 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

 7.  นักเรียนแบงเปน 4  กลุม ศึกษาเรื่อง บทบาท  
หนาที่ชาวพุทธในดานตาง ๆ จากแหลงเรียนรู
อ่ืน ๆ ในเรื่อง   
       7.1  บทบาทของพระภิกษุ 
       7.2  หนาที่ของอุบาสก  อุบาสิกาที่มีตอ
สังคมไทย       
       7.3   การปกปองคุมครองพระพุทธศาสนา
ของพุทธบริษัทในสังคมไทย 
       7.4  การปฏิบัติตนตามหลักทิศเบ้ืองหลังใน
ทิศ 6 
       7.5  การเขาคายพุทธธรรม 
       7.6  การเขารวมพิธีกรรมทางพระพุทธ-
ศาสนา 
       7.7  การแสดงตนเปนพุทธมามกะ  
 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 
ทักษะการคิดวิเคราะห 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
     โดยศึกษาในหัวขอ 
          1)  ความหมาย 
          2)  เนื้อหาสาระ 
          3)  การปฏิบัติตนในการเขารวมกิจกรรม 
          4)  ประโยชนที่ไดรับตอตนเอง ครอบครัว  
สังคม และพระพุทธศาสนา 

 

8.  นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการศึกษาดวย
วิธีการที่หลากหลาย เชน  บรรยาย  บทบาท
สมมุติ  บทเรียนสําเร็จรูป เปนตน 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

9.  ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถามและ  
เสนอแนะ 

 

10.  นักเรียนรวบรวมผลงานของทุกกลุม  แลว
จัดมุมความรูภายในชั้นเรียน 

 

  
5.3  ขั้นสรุป 

                     1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ  โดยการสนทนาซักถาม และนํา    
ช้ินงานของนักเรียนเปนเอกสารประกอบ 
                     2)  นักเรียนรวมกันวางแผนการปฏิบัติตนเปนชาวพุทธท่ีดี  แลวบันทึกผลการปฏิบัติ        
รายงานครูสัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 6.  สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
        2)  แบบฝกทักษะเรื่อง หนาที่ชาวพุทธ            
        3)  วีซีดีเรื่อง พุทธบริษัท  4 
   6.2  แหลงเรียนรู 
                    1)  หองสมุดโรงเรียน 
       2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     นักเรียนรวมกลุมกันจัดทําสมุดภาพการปฏิบัติตนในการเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธ-
ศาสนาตามหนาที่ชาวพุทธท่ีดี 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1. ขั้นรวบรวมขอมูล 
                         -  จัดหารูปภาพการเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ หรือการ
ปฏิบัติจริงของนักเรียน 
        2. ขั้นวิเคราะห 
                         -  ทําไมตองปฏิบัติแบบนั้น 
                         -  ทําแลวไดอะไร 
                         -  ผลท่ีเกิดขึ้นตอผูใด 
        3. ขั้นสรุป 
                         -  จัดทําสมุดภาพกิจกรรมนําเสนอเปนมุมความรูในชั้นเรียน 
         4. ขั้นประยุกตใช 
                         -  จัดทําสมุดภาพเรื่องอ่ืนท่ีนาสนใจ                 

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                     ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีโดยกําหนดภาระงาน  ออกแบบแผนพับเสนอเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ 

 
ภาระงาน  “ ออกแบบแผนพับเสนอเรื่อง  หนาท่ีชาวพุทธ ” 

การบูรณาการ  มฐ.  ง 3.1   ม.6 / 3 
ผลการเรียนรู  ออกแบบแผนพบัไดสวยงาม     
ผลงานที่ตองการ  แผนพับเสนอเรื่อง  หนาท่ีชาวพุทธ             
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาเรียนรูวิธีการทําแผนพับจากวิชาการงาน ( คอมพิวเตอร ) 

2.  ออกแบบแผนพับเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ 
 
   



 129
 

 เกณฑการประเมิน 
1. ความสวยงามของแผนพับ 
2. ถูกตองตามหลักการการออกแบบและการทําแผนพับ 
3. เนื้อหาถูกตองตามหนาที่ชาวพุทธ 
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8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   

บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นท่ีมีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 
 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 
 

 

 

2.   การใชสื่อการเรียนรู 
 
 

 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู 
 
 

 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน 
 
 

 

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

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

                                                                     
 
 
 
 

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ 
เรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนบอกวิธีการทําตนใหเปนชาวพุทธที่ดีตามความคิดของนักเรียน 
 
ท่ี รายการ ประโยชน 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
สรุปหากสามารถปฏิบัติไดจริงจะทําให 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เรื่อง หนาท่ีชาวพุทธ 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนบอกวิธีการทําตนใหเปนชาวพุทธที่ดีตามความคิดของนักเรียน 
 
 
ท่ี รายการ ประโยชน 

1 ไหวพอแมกอนออกจากบานมาโรงเรียน มีความผูกพันกัน 
 

( ความคิดเห็นหรือการกระทําอื่น ๆ อยูในดุลยพินิจของครูผูสอน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 133
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4 / 2  เรื่อง  มรรยาทชาวพุทธ 
เวลา  2  ชั่วโมง 

1. เปาหมายการเรียนรู 
1.1   ผลการเรียนรู 

         ปฏิบัติตนตอพระภิกษุไดอยางถูกตองเหมาะสม และมีเจตคติท่ีดีตอการบําเพ็ญประโยชน
ตอครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  และโลก 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  อธิบายวิธีการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและโลก 
        2)  อธิบายวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอพระภิกษุทางกาย  วาจา ใจ 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
 มรรยาทชาวพุทธ 
                     -  การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว  ชุมชน ประเทศชาติ  และโลก 
  2.2  ทักษะกระบวนการ 
 1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
                          -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                          -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
                     3)  ทักษะการคิด 
                          -  ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  
ทักษะการคิดแสดงความคิดเหน็  ทักษะการคิดระบุ  ทักษะการคิดสรุปความ  ทักษะการคิดสรางสรรค 
และทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

                 ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว  ชุมชน
ประเทศชาติ  และโลก 
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3.2 กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 

1) การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว   
ชุมชน  ประเทศชาติ  และโลก 

       2)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  มรรยาทชาวพุทธ 
       3)  การตอบคําถามเรื่อง มรรยาทชาวพุทธ 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  มรรยาทชาวพุทธ จากการตอบ     

คําถาม  
                    2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  มรรยาทชาวพุทธ 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
ดานผลงาน 
 -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว  ชุมชน 

  ประเทศชาติ  และโลก 
ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ 

ครอบครัว  ชุมชน   ประเทศชาติ  และโลก 
              2)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   มรรยาทชาวพุทธ 

3)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  มรรยาทชาวพุทธ 
ดานลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา 

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  มรรยาท       

ชาวพุทธ   จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  มรรยาทชาวพุทธ 
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เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 

3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ   รูปแบบการ      
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
                     1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
                     2)  ครูสุมเรียกนักเรียนชาย 1 คน นักเรียนหญิง 1 คน  ออกมาสาธิตการกราบพระพุทธรูป 
                           -  กราบถูกตองหรือไม  อยางไร 

5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนในหัวขอ  
     1.1  การกราบพระรัตนตรัยมีวิธีการกราบที่
เรียกวาอะไร 
     1.2  มีวิธีการกราบอยางไร 

ทักษะการคิดระบุ 

2.  ครูนําตัวแทนนักเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดมรรยาทไทยมาเปนผูสาธิตการ
กราบพระสงฆ 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  
ทักษะการคิดสังเกต 

3.  นักเรียนฝกซอมตามที่ผูสาธิตทําใหดู ครู        
ช้ีแนะเพิ่มเติมใหถูกตอง 

 

4.  นักเรียนจับคูกันฝกซอมโดย  ชาย 1 หญิง 1  
หากไมมีใหสมมุติเปนชาย  1 คน หญิง 1 คน 

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

5.  ครูใหนักเรียนออกมาปฏิบัติจริงโดยครูสมมุติ
วาเปนพระสงฆ ครูและนักเรียนรวมกัน         
เสนอแนะ 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
6.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการแสดงความ
เคารพพระสงฆโดยการสาธิตของนักเรียน
ประกอบการอธิบาย 

ทักษะการคิดสรุปความ 

7. นักเรียนแบงกลุม  3  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
     -  กลุมที่ 1 ศึกษาเรื่อง  หลักการบําเพ็ญตนให
เปนประโยชนตอครอบครัว 
     -  กลุมที่ 2 ศึกษาเรื่อง  การบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอชุมชน 
     -  กลุมที่ 3  ศึกษาเรื่อง  การบําเพ็ญประโยชน
ตอประเทศชาติ 
     โดย 

   1)  ศึกษาหลักธรรม 
   2)  วิธีการนําไปประยุกตใช 
   3)  ประโยชนที่เกิดตามมา 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

8.  วิธีการนําเสนอที่หลากหลาย คือ 
      8.1  อภิปรายกลุม 
      8.2  ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 
      8.3  บรรยายโดยใชภาพประกอบ 
      8.4  บทบาทสมมุต ิ

ทักษะการคิดสรางสรรค 

 9.  ตัวแทนกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยวีธีที่
กลุมเลือก ครูนักเรียนรวมสนทนาซักถาม  และ
เสนอแนะ 

 

10. นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  มรรยาท   
ชาวพุทธ  และรวมกันเฉลย 

 

11.  ครูตั้งประเด็นสนทนาในเรื่อง 
       11.1  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอพระสงฆ 
       11.2  นักเรียนมีวิธีการเลือกนับถือพระสงฆ
อยางไร   
              

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
         11.3  การเปนคนดีตองทําอยางไร  ยก    
ตัวอยางคนที่นักเรียนเห็นวาดีมาเปนแบบอยาง
ในการปฏิบัติ        

 

12. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  การปฏิบัติ
ตนท่ีเหมาะสมตอพระสงฆ 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 

                     ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  มรรยาทชาวพุทธโดยการสนทนาซักถาม 
 6.  สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
        2)  แบบฝกทักษะเรื่อง มรรยาทชาวพุทธ            
   6.2  แหลงเรียนรู 
                    1)  หองสมุดโรงเรียน 
       2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     จัดประกวดมรรยาทไทยระหวางระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                          -  ประกาศเชิญนักเรียนเขารวมการแขงขันการประกวดมรรยาทไทย 
                          -  แยกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                          -  กําหนดระเบียบ กติกา  กรรมการตัดสิน 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
                          -  มรรยาทไทยแสดงถึงความเปนไทยไดอยางไร 
                          -  คนไทยเปนคนเรียบรอย สงบเสงี่ยม  จริงหรือไม   
        3.  ขั้นสรุป 
                           -  บันทึกสรุปผลการแขงขันและการคิดวิเคราะหเปนรูปเลมรายงานเพื่อเผยแพร  



 138
 

                    4.  ขั้นประยุกตใช 
                          -  เปรียบเทียบมรรยาทของนักเรียนดีข้ึนหรือต่ําลง   

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                     ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดยกําหนดภาระ
งาน  รวบรวมรูปภาพมรรยาทไทยประเภทตาง ๆ เปนรูปเลม 
 

ภาระงาน  “ รวบรวมรูปภาพมรรยาทไทยประเภทตาง ๆ ” 
การบูรณาการ  มฐ. ศ 1.2   ม.6 / 1 
ผลการเรียนรู  รวบรวมรูปภาพมรรยาทไทยได 
ผลงานที่ตองการ  สมุดภาพมรรยาทไทย 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  รวบรวมรูปภาพมรรยาทไทยจากสื่อประเภทสิ่งพิมพ 
 2.  ตัดภาพและอธิบายประกอบภาพ 
 3.  จดัเรียงในสมุดใหสวยงาม 
เกณฑการประเมิน 
  -  ความเรียบรอย  สวยงาม 
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8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   

บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นท่ีมีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 
 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 
 

 

 

2.   การใชสื่อการเรียนรู 
 
 

 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู 
 
 

 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน 
 
 

 

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

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

                                                                     
 
 
 
 

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ 
เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ 

                  
 
คําชี้แจง    ใหนักเรียนตั้งคําถามแบบปรนัยเกี่ยวกับมรรยาทชาวพุทธ  จํานวน  30  ขอ พรอมเฉลย 
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เฉลยแบบฝกทักษะ  
เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ 

 
คําชี้แจง    ใหนักเรียนตั้งคําถามแบบปรนัยเกี่ยวกับมรรยาทชาวพุทธ  จํานวน  30  ขอ พรอมเฉลย 
 
ตัวอยาง 
1.  วิธีการตอไปนี้เปนวิธีการเลี้ยงบุตรที่ดี  
 ก.  ใหทุกสิ่งตามที่รองขอ 
 ข.  ใหความรักความเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ 
 ค.  ใหความรักเมื่อมีเวลา 
 ง.   แลวแตความสะดวกของพอแม 
คําตอบ   ขอ  ข 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4 / 3 เรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง 
เวลา  2  ชั่วโมง 

1. เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

        ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการพัฒนาตนเองตามแนวทางอันดีงามของชาวพุทธตัวอยาง 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายและแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและคุณคาของชาว
พุทธตัวอยางได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
 ชาวพุทธตัวอยาง 
                     -  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
                     -  พระโพธิญาณเถร ( ชา สุภทฺโท ) 
                     -  พระธรรมปฏก ( ป.อ. ปยุตฺโต ) 
                     -  อนาคาริกธรรมปาละ  

2.2  ทักษะกระบวนการ 
 1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
             -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
             -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
       3)  ทักษะการคิด 

                          -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู  และทักษะการคิด    
สรุปความ 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 

       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง  
                     2)  การตอบคําถามเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง 
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3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 

                     ดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4  ความรูความเขาใจ 
                    1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   ชาวพุทธตัวอยาง จากการตอบ   
คําถาม  
                    2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง ชาวพุทธตัวอยาง 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

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

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ชาวพุทธ       

ตัวอยาง จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง ชาวพุทธตัวอยาง 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  ความมี

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอแนวคิด

และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
 4)  แบบทดสอบหลังเรียน 



 144
 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
                       1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
                       2)   ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่องขาว/เหตุการณ  เชน  การฆาตกรรม ครูตั้งคําถาม 
              -   ทําไมคนเราตองฆากัน  ตัดสินดวยวิธีสันติไดหรือไม 
                           -   หากเปนนักเรียนจะทําเชนนั้นหรือไม  อยางไร 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูตั้งประเด็น 
     1.1  การเปนชาวพุทธท่ีดีเปนอยางไร 
     1.2  เปนเรื่องที่ทําไดงายหรือยาก 
     1.3  การทําความดีกับการทําความชั่วอยาง
ไหนทํางายกวากัน  เพราะเหตุใด  
      1.4  การทําตามหนาที่ชาวพุทธท่ีดีมีผลตอ
ตนเอง  ครอบครัว และพระพุทธศาสนาอยางไร 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการปฏิบัติตน
เปนชาวพุทธท่ีดี  และเกิดผลตอตนเอง สังคม
และพระพุทธศาสนา  นักเรียนจดบันทึก 

ทักษะการคิดสรุปความ 

3.  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ  8  คน ปฏิบัติดังนี้ 
     3.1  ในกลุมแบงเปน  4  คู 
     3.2  แตละคูศึกษาในหัวขอตอไปนี้ 
            1)  คูที่ 1 ศึกษาประวัติ  ผลงาน คุณธรรม
ที่เปนแบบอยาง ของ  พระบาทสมเด็จพระ-
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
            2)  คูที่ 2 ศึกษาประวัติ  ผลงาน คุณธรรม
ที่เปนแบบอยาง ของ  พระโพธิญาณเถร             
( ชา สุภทฺโท ) 
           3) คูที่ 3 ศึกษาประวตัิ  ผลงาน คุณธรรม
ที่เปนแบบอยาง  ของ  พระธรรมปฏก                
(ป.อ. ปยุตฺโต ) 

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
           4) คูที่ 4 ศึกษาประวัติ  ผลงาน คุณธรรม
ที่เปนแบบอยาง ของ  อนาคาริกธรรมปาละ 

 

4.  นักเรียนแตละคูในกลุม  เลาเรื่องที่คูศึกษาให
คูอ่ืนฟงภายในกลุมเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยน 

5.  กลุมสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเปน
รายงานนําเสนอหนาชั้นเรียน 

ทักษะการคิดสรุปความ 

6.  ตัวแทนนักเรียนนําเสนอผลการสรุปหนาชั้น
เรียน  ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาซักถาม 

 

7.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง ชาวพุทธ     
ตัวอยาง 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 

                     1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธ  และชาวพุทธ    
ตัวอยาง  โดยการสนทนาซักถามและใชช้ินงานนักเรียนเปนเอกสารประกอบ 
                     2)  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
  6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
       2)  ส่ิงพิมพ            
       3)  แบบฝกทักษะเรื่อง  ชาวพุทธตัวอยาง         
    6.2  แหลงเรียนรู 
                    1)  หองสมุดโรงเรียน 
       2) หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     นักเรียนศึกษาคนควาชาวพุทธตัวอยางจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ มาจัดปายนิเทศ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                          -  ศึกษาคนควาชาวพุทธตัวอยางจากแหลงเรียนรูอ่ืน  
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                          -  ประวัติความเปนมา  
                          -  ผลงานท่ีเดนชัด 
                           -  คุณธรรมที่เปนแบบอยาง 
                           -  การนํามาประยุกตใช 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
                          -  การที่บุคคลสามารถเปนแบบอยางใหผูอ่ืนไดบุคคลนั้นตองเปนคนเชนไร 
                          -  การเปนปูชนียบุคคลเปนยากงายอยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
                          -  สรุปผลการวิเคราะหเปนรูปเลมรายงานจัดปายนิเทศ 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
                          -  จัดทําเปนสมุดเลมเล็กแสดงประวัติและผลงานของแตละทาน 

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                     ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โดยกําหนด
ภาระงาน  จัดทําหนังสือเลมเล็กแสดงผลงานแตละทาน 

 
 

ภาระงาน  “ ทําสมุดเลมเล็กนําเสนอผลงานของแตละทาน ” 
การบูรณาการ  มฐ. ท 2.1   ม.6 / 2 
ผลการเรียนรู  ทําสมุดเลมเล็กแสดงผลงานได 
ผลงานที่ตองการ  สมุดเลมเล็กแสดงผลงานชาวพุทธตัวอยางที่นักเรียนสนใจ 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  จัดทําหนังสือเลมเล็กคนละ  1 เลม 
 2.  เลือกชาวพุทธตัวอยางท่ีนักเรียนสนใจ 1 ทาน 
 3.  ศึกษาวิธีการทําหนังสือเลมเล็กจากผูรู 

4.  ระบายสีตกแตงใหสวยงาม 
เกณฑการประเมิน 
 1.  เนื้อหานาสนใจ 
 2.  รูปเลมสวยงาม 
 3.  ความคิดสรางสรรค 
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8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   

บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นท่ีมีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 
 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 
 

 

 

2.   การใชสื่อการเรียนรู 
 
 

 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู 
 
 

 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน 
 
 

 

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

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

 
                                                                     

 
 
 
 

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ  
เรื่อง ชาวพุทธตัวอยาง 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนหาผลงานของชาวพุทธท้ัง 4 ทาน ในสวนที่นักเรียนสนใจเปนพิเศษ  แลวเขียน
อธิบายในสวนนั้นวาสนใจ  เพราะเหตุใด 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เรื่อง ชาวพุทธตัวอยาง 

 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนหาผลงานของชาวพุทธท้ัง 4 ทาน ในสวนที่นักเรียนสนใจเปนพิเศษ  แลวเขียน
อธิบายในสวนนั้นวาสนใจเพราะเหตุใด 
 

 ( เชน  สนใจรัชกาลที่ 5  เพราะทานเปนนักคิด  มีความสรางสรรค  มองการไกล  มีคุณธรรมใน
การบริหารประเทศ ) 
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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 ........................................................ เรื่อง ................................................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 
เรื่อง .............................................................. 

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 สื่อ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีสื่ออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน สื่อและอุปกรณไมเพียงพอ 
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 2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมสําเร็จไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมสําเร็จชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90  สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ  50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 154
 

การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 4 
(Self  Reflection) 

1. การประเมินตนเองของผูเรียน  ใหดําเนินการดังนี้ 
1.1 ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบ   โดยอาจเขียนไวบนกระดาน

ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาไดเรียนอะไรบาง 
1.2 ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

 
บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี..................................... 

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

รายการบันทึก 

1. จากการเรียนท่ีผานมาไดมีความรูอะไรบาง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

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

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

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
4. ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยน้ีคืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 

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

ชื่อเรื่องที่วิจัย............................................................. 
1. ความเปนมาของปญหา 

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

 ส่ิงที่เปนจริง................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
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       ปญหาท่ีพบคือ............................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
 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 เรื่อง................................. หนวยการเรียนรู.............................. 
 วิชา.................................................................................................. 
 3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ................. สัปดาห/เดือน  ตั้งแตวันที่ .............................    
               เดือน...................... พ.ศ. ........... ถึงวันท่ี ............. เดอืน ............................. พ.ศ. ............... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
 4.1 เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ.........................................................................................
 .................................................................................................................................................... 
  ซึ่งมีข้ันตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้............................................................................. 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................... 

4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ.......................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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  ซึ่งมีข้ันตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้........................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................    
    
 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
  1) นําเครื่องมือท่ีใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา............................. 

 โดย.............................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................. 
   2) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ..................................................... 
   โดย............................................................................................................................... 
 4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้............ 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
5. ผลการแกปญหา 
 ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ............................................................................................................. 
 ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ ................................................................................. 

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

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

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

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

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



 157
 

แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี  4  เรื่อง  หนาท่ีชาวพุทธ  มรรยาทชาวพุทธ  และชาวพุทธตัวอยาง 

 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  พระธรรมทูตที่สําคัญตอประเทศไทยมากที่สุดคือใคร  
 ก.  พระโสณะ 
 ข.  พระอุตตระ 
 ค.  พระเจาปเสนทิโกศล 
 ง.  ถูกตองทั้งขอ ก และ ข 
2. ขอใดเปนที่มาของการเปนนักเทศนของพระภิกษุ  
 ก.  ไดเห็นพระท่ีศรีลังกา 
 ข.  การศึกษาพระธรรมวินัย 
 ค.  การแสดงธรรม 
 ง.  การเลื่อมใสที่มีตอพระพุทธเจา 
3.  พระธรรมวิทยากร แปลวาอะไร 
 ก.  พระผูเปนวิทยากร 
 ข.  พระผูใหวิทยากร 
 ค.  พระผูเปนบอเกิดของความรู 
 ง.  ถูกตองทั้งขอ ข และ ค 
4.  ขอใดไมใชองคแหงความรูอุบาสกธรรม 5  
 ก.  มีศรัทธา 
 ข.  มีศีล 
 ค.  ถือมงคลตื่นขาว 
 ง.   ไมแสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคําสอน 
5.  ขอใดคือขอบกพรองที่เห็นไดชัดในหนาท่ีและบทบาทของอุบาสก อุบาสิกา  
 ก.  ถือมงคลตื่นขาว 
             ข.  ไมศรัทธา 
 ค.  แสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคําสอน 
 ง.  ขาดความสามารถในการประยุกตมาแกปญหาสังคม 
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6.  บุคคลใดท่ีจัดเปนปจฉิมทิศหรือทิศตะวันตกในทิศ 6  
 ก.  เพ่ือน 
 ข.  สามีภรรยา 
 ค.  ครู - อาจารย 
 ง.  คนรับใช 
7.  ขอใดคือมรรยาททางวาจาในการเขารวมพิธีกรรมทางศาสนา  
 ก.  พูดเทาที่จําเปน 
 ข.  พูดแตวจีสุจริต 
 ค.  ปดเครื่องมือส่ือสาร 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
8.  สัมชีวิธรรมคือหลักการใด  
 ก.  หลักการครองรัก 
 ข.  หลักการสรางความมั่นคงใหครอบครัว 
 ค.  หลักการครองเรือน 
 ง.  หลักการนับถือบูชาคนในครอบครัว 
9. หลักนิติศาสตรในทางพระพุทธศาสนาคือหลักธรรมใด 
 ก.  อธิปไตย 
 ข.  พรหมวิหาร 4 
 ค.  อคติ 4   
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
10.  ใครเปนผูอุปถัมภการทําสังคายนาพระธรรมวินัย และโปรดใหมีการจัดพิมพพระไตรปฎกขึ้นเปน          
       ครั้งแรกในประเทศไทย  
 ก.  รัชกาลที่  5 
 ข.  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต ) 
 ค.  พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท ) 
 ง.  อนาคาริกธรรมปาละ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี  4  เรื่อง  หนาท่ีชาวพุทธ  มรรยาทชาวพุทธ  และชาวพุทธตัวอยาง 

 
1.  ง 
2.  ค 
3.  ง 
4.  ค 
5.  ข 
6.  ข 
7.  ง 
8.  ก 
9.  ง 
10. ก 
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เฉลยคําถามทายหนวย 
หนวยการเรียนรูท่ี 4  เรื่อง  หนาที่ชาวพุทธ  มรรยาทชาวพุทธ  และชาวพุทธตัวอยาง 

1.  จงอธิบายความหมายและหนาที่ของพระนักเทศน  พระธรรมทูต  พระธรรมจาริก พระวิทยากร   
พระวิปสสนาจารยมาโดยสังเขป  
 -  หนาที่พระนักเทศนคือ  นําความรูท่ีตนไดศึกษามาเปนอยางดีแลวออกเผยแผแกประชาชน
ดวยการแสดงธรรม 
 -  หนาที่พระธรรมทูต   คือ  นําความรูท่ีตนไดศึกษาอยางดีแลวออกเผยแผโดยการเดินทางออก
เผยแผรอบโลก 
 -  หนาที่ของพระธรรมจาริก  คือ  พระสงฆท่ีนําความรูท่ีตนไดศึกษาออกเผยแผแกชาวเขาเผา     
ตาง ๆ  
 -  หนาที่ของพระวิทยากร  คือ  พระท่ีทําหนาที่อบรมสั่งสอนประชาชน 
 -  หนาที่ของพระวิปสสนาจารย  คือ พระที่ทําหนาท่ีสอนในเรื่องการฝกวิปสสนาใหแก    
ประชาชน 
2. วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในปจจุบันกับอดีตมีความเหมือนและแตกตางกันอยางไร
บาง  
 -  เหมือนกันคือใชหลักธรรมในการเผยแผ 
 -  แตกตางกันที่วิธีการ เชน สมัยกอนขึ้นธรรมมาศเทศน แตในปจจุบัน สอนในโรงเรียน วิทยุ 
เอกสารสิ่งพิมพ  นิทาน 
3.  ธรรมที่เปนไปเพื่อความเจริญของอุบาสกอุบาสิกา คืออะไร มีเทาไร  อะไรบาง  
 คือ อุบาสกธรรม  5 
 1)  มีศรัทธา 
 2)  มีศีล 
 3)  ไมถือมงคลตื่นขาว  เชื่อกรรม 
 4)  ไมแสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคําสอน คือไมแสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา 
 5)  กระทําความสนับสนุนในพระศาสนานี้เปนเบื้องตน 
4.  จงอธิบายคุณสมบัติของพุทธบรษิัทที่จะทําใหสามารถธํารงรักษาพุทธศาสนาไวได  
 1)  ศึกษาพระธรรมวินัยอยางแตกฉาน 
 2)  ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจนไดรับผลแหงการปฏิบัติตามสมควร 
 3)  มีความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
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 4)  ยามมีภัยเกิดขึ้นตอพระพุทธศาสนาสามารถปกปองไวได 
5.  หากศาสนาพุทธไมมีพุทธบริษัท 4 จะเปนอยางไร เพราะเหตุใด  
 ก็ไมมีศาสนา เพราะพุทธบริษัท 4 คือ ผูสืบทอดพระพุทธศาสนา 
6.  มรรยาททางใจ ตามแนวพระพุทธศาสนามีลักษณะอยางไร  
 1)  ตั้งใจในขณะประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2)  ไมคิดรายตอผูอื่น 
7.  มรรยาททางใจมีผลตอสังคมไทยอยางไร  
 ทําใหคนไทยมองโลกในแงดี  มีนํ้าใจ และสังคมสงบสุข 
8.  นักเรียนคิดวาการศึกษาตัวอยางชีวิตของคนในอดีตมีประโยชนอยางไรบาง จงอภิปราย  
 มีประโยชน 
 1)  รูวาคนในอดีตทําอะไรบาง 
 2)  เปนแนวปฏิบัติของคนในปจจุบัน 
 3)  ไมทําใหทานเหลานั้นสูญหาย 
 
   
 
 
 
 
 
 


