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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่   2  พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก  เวลา  5  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  พุทธประวัติ และชาดก                       เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   
               มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 
 
2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
               การวิเคราะห์พุทธประวัติ และชาดก โดยใช้การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนั้น ย่อมท าให้ได้ข้อคิด
ส าคัญซึ่งสามารถน ามาเตือนสติ และเป็นหลักในการประพฤติตนอย่างเหมาะสม 
 
3.  ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1  ตัวชี้วัด   ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
     ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 

ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด 
 3.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     ด้านความรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก 
        ด้านทักษะกระบวนการ 
               2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อคิดจากพุทธประวัติ ตอนผจญมาร การตรัสรู้ และการสั่งสอนได้ 
    3. นักเรียนบอกแนวทางการน าข้อคิดจากพุทธประวัติไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้ 
    4. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากมิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดก และแนวทางการ

น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
    6. นักเรียนมีความร่วมมือ และมีความรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย   

 
4.  สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
   - การผจญมาร - การตรัสรู้ - การสั่งสอน 



 
 

 
       4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   - 
 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 
  1. ทักษะการตีความ 
  2. ทักษะการแปลความ 
  3. ทักษะการวิเคราะห์  
  4 ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
 1. มีวินัย   
 2. ใฝ่เรียนรู้  
       3. อยู่อย่างพอเพียง 
       4. มุ่งม่ันในการท างาน 
       5. มีความอดทน อดกลั้น 
 
7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
      นักเรียนท าใบงาน เรื่อง พุทธประวัติ  และกิจกรรมกลุ่มถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่อง การน าข้อคิดที่ได้จากพุทธประวัติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และท าผังมโนทัศนห์รือแผนผังความคิดรวบยอด 
(Concept Map) 
 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้    
ขั้นที่ 1   น าเข้าสู่บทเรียน 

          1.ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าความรู้เดิมที่นักเรียนเคยเรียน เรื่อง พุทธประวัติ และให้นักเรียนช่วยกัน 
เสนอข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติ (ครู:มีเหตุผล  นักเรียน:ความรู้ มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี สังคม) 
 2.ครูเล่าพุทธประวัติ ตอน ผจญมาร ให้นักเรียนฟัง พร้อมให้ดูภาพพุทธประวัติ ตอน ผจญมาร และให้
นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ความหมายของค าว่า มาร ซึ่งนักเรียนอาจตอบได้หลากหลาย (ครู:ความรู้,เหตุผล
,วัตถุ นักเรียน:ความรู้) ครูเชื่อมโยงการวิเคราะห์ให้นักเรียนเข้าใจว่า “มาร” ตามภาษาธรรม อาจหมายความ
ว่า กิเลส ได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ ที่รบกวนพระทัยพระพุทธองค์ในขณะนั่งสมาธินั่นเอง เสนามาร ก็คือ 
กิเลสเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นบริวารของโลภะ โทสะ โมหะ ส่วนพระแม่ธรณี ก็คือ บารมีทั้ง  10 ข้อ ที่พระพุทธองค์
ทรงบ าเพ็ญมา เป็นคุณความดีเป็นก าลังใจให้ต่อสู้อ านาจของกิเลสทั้งปวงและตรัสรู้ในที่สุด (ครู:ความรู้
,เหตุผล) 
 
 



 
 

ขั้นที่ 2   จัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม  ตามความสมัครใจ กลุ่มที่1 ตอนผจญมาร  กลุ่มท่ี 2 ตอนตรัสรู้  

กลุ่มท่ี 3 ตอนเทศนาสั่งสอน (นักเรียน:พอประมาณ,เหตุผล) แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันถอดบทเรียนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การน าข้อคิดที่ได้จากพุทธประวัติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (นักเรียน:ความรู้
,สังคม,วัตถุ,สิ่งแวดล้อม,คุณธรรม) 

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกตั้งค าถาม จากพุทธประวัติที่ได้ศึกษา มากลุ่มละ 5 ข้อ พร้อมเฉลยค าตอบ
(นักเรียน:ความรู้,สังคม,วัตถุ,คุณธรรม) 
 3. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน (นักเรียน:พอประมาณ,ความรู้) 
       4.สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงาน เรื่อง พุทธประวัติ ซึ่งในใบงานจะประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
(นักเรียน:ความรู้,เหตุผล,วัตถุ,สังคม) 
             - ตอนที่ 1 เป็นการเรียงล าดับเหตุการณ์ในพุทธประวัติ 
             - ตอนที่ 2 เป็นการตอบค าถามเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับพุทธประวัติ 
       5. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานเรื่อง พุทธประวัติ (ครู:ความรู้,มีเหตุผล,วัตถุ  

นักเรียน:ความรู้) 
     6. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด (นักเรียน:ความรู้) 

ค าถาม  เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงตั้งพระทัยที่จะสอนปัญจวัคคีย์ก่อนผู้อ่ืน 
        (เพราะต้องการแก้ความเข้าใจผิดของปัญจวัคคีย์ที่มีต่อพระพุทธองค์และต้องการให้ปัญจวัคคีย์เป็น 
 สักขีพยานแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์) 
  
ขั้นที่ 3   สรุป 
 1. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติ พร้อมกับแนวทางการน าไป

ประยุกต์ปฏิบัติ (นักเรียน:ความรู้,มีเหตุผล) 
    2.  ครูให้นักเรียนสรุปสาระส าคัญของพระพุทธประวัติ  และข้อคิดส าคัญท่ีได้จากการศึกษาโดยท าเป็นผังท า
ผังมโนทัศนห์รือแผนผังความคิดรวบยอด (Concept Map) เป็นการบ้าน (ครู:มีเหตุผล  นักเรียน:ความรู้,มี
เหตุผล) 
 
9.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   (1) พุทธทาสภิกขุ. 2535. พุทธประวัติประกอบภาพส าหรับเยาวชน. กรุงเทพมหานคร :  
    ภาพพิมพ์. 
   (2) มหามกุฎราชวิทยาลัย. 2526. พุทธประวัติ เล่ม 1-3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎ- 
    ราชวิทยาลัย. 
  3) เอกสารประกอบการสอน 
  4) บัตรภาพ 
  5) ใบงาน เรื่อง พุทธประวัติ 



 
 

9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://www.aksorn.com/LC/REI/M2/04   
    
10. การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อคิด 
จากพุทธประวัติ ตอนผจญมาร 
 การตรัสรู้ และการสั่งสอนได้ 
2. นักเรียนบอกแนวทางการน า 
ข้อคิดจากพุทธประวัติไปประยุกต์ 
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้ 
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อคิดที่
ได้จากมิตตวินทุกชาดกและราโชวาท
ชาดก และแนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

ตรวจแบบทดสอบก่อน
เรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วย
การเรียนรู้ที่ 2 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานเรื่อง พุทธ
ประวัติ 

ใบงานเรื่อง พุทธประวัติ ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน 
การเรียนรู้ 
5. นักเรียนมีความร่วมมือ และมีความ
รับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย   
 
 

สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน และมี
ความอดทน อดกลั้น 

แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจผังมโนทัศน์
(Concept Map) เรื่อง
พุทธประวัติ   

แบบประเมินผังโนทัศน์
(Concept Map)เรื่อง พุทธ
ประวัติ   

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจถอดบทเรียนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง การน า
ข้อคิดที่ได้จากพุทธประวัติ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ถอดบทเรียนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่อง การน าข้อคิดที่ได้จาก
พุทธประวัติไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 



 
 

บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้           
            ............................................................................................................................. .......................... 
................................................................................................................................................................. ......   
.......................................................................................................................... .............................................         
   ด้านทักษะ/กระบวนการ                                
            ............................................................................................................................. .......................... 
..................................................................................................................................................................... ..   
............................................................................................................................. ..........................................       
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
            ............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................................ ........................... 
....................................................................................................... ................................................................              
             ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน               
            ............................................................................................................................. .......................... 
.................................................................................................................................................................. .....                       
ปัญหาและอุปสรรค 
            ........................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ..........................................        
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข 
           ............................................................................................................................. ............................ 
....................................................................... .................................................................................................        
 
 
      ลงชื่อ 
                         (นางแพรทอง  มูลเทพ)      
         ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  
                                             วันที่…….เดือน…………….………….พ.ศ………. 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
   
       ลงชื่อ........................................................ 
                        (นายธง  อินภู่) 
                                                                  ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
                                                                วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............         



 
 

 ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 
 
                  (ดร.นุวัฒน์  อุทารสวัสดิ์) 
                                                           รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ                                                                           
                                                              วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............                    
 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่  
            ............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. ..........................................        
 
                        ลงชื่อ 
                                              (นายสุพัฒน์  ศรีพันธุ์) 
                                      ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ 
                                                              วันที่…….เดือน…………….……………….พ.ศ………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง  

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. การศึกษาพุทธประวัติ มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด 
 ก. การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์ ข. การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระสาวก 
 ค. การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ง. การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
2. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความเพียรเป็นอย่างยิ่ง 
 ก. การบ าเพ็ญทุกรกิริยา   ข. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ค. การเดินทางไปสั่งสอนปัญจวัคคีย์ ง. การสละความสบายจากปราสาทราชวัง 
3. การตัดสินใจสั่งสอนธรรมที่ตรัสรู้แก่ชาวโลกของพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมข้อใดของพระองค์ 
 ก. ธรรมคุณ    ข. วิสุทธิคุณ 
 ค. ปัญญาคุณ    ง. มหากรุณาคุณ 
4. ค าว่า  “ผจญมาร”  มีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก. ความดีที่สั่งสมมานาน   ข. ความชั่วที่เข้าครอบง าจิตใจ 
 ค. กรรมและการให้ผลของกรรม  ง. การท าจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ 
5. พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบดอก  4  เหล่า  สอดคล้องกับข้อความใด 
 ก. การเลือกที่ประทับ   ข. การคัดเลือกอัครสาวก 
 ค. พิจารณาการสั่งสอนบุคคล  ง. พิจารณาการปฏิบัติตนตามแนวทางท่ีเหมาะสม 
6. ข้อใดคือเกียรติคุณท่ีพระโมคัลลานะได้รับการยกย่อง 
 ก. พหูสูต    ข. ผู้มีปัญญามาก 
 ค. มีบริวารมากเพราะความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ง. ผู้เลี้ยงทารถท่ีเกิดแล้วให้เจริญเติบโต 
7. พระสาวกรูปใดได้รับการยกย่องว่าเป็น  “ธรรมเสนาบดี” 
 ก. พระสารีบุตร    ข. พระมหากัสสปะ 
 ค. พระมหาโมคัลลานะ   ง. พระอัญญาโกณฑัญญา 
8. คุณธรรมใดของพระเจ้าพิมพิสารที่ควรน าไปเป็นแบบอย่างเพ่ือให้ครอบครัวเกิดความสงบสุข 
 ก. เป็นพ่อที่ดี    ข. เป็นผู้น าที่ดี 
 ค. มั่นคงในพระรัตนตรัย   ง. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
9. นางขุชชุตตราได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในเรื่องใด 
 ก. การแสดงธรรม   ข. การบริจาคทาน 
 ค. การแสดงอภินิหาร   ง. การมีปัญญาเป็นเลิศ 
10. ประเพณีที่พระเจ้าพิมพิสารทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและมีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 
 ก. ประเพณีการทอดกฐิน   ข. ประเพณีการทอดผ้าป่า 
 ค. ประเพณีการถวายผ้าอาบน้ าฝน  ง. ประเพณีการกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศล 
 
 
 



 
 

11. พระราชศรัทธาในพระพุทธของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ใดมากที่สุด 
 ก. ไม่ท าสงครามกับอาณาจักรอื่น   

ข. โปรดให้ข้าราชบริพารในราชส านักอุปสมบท 
 ค. ส่งคณะสงฆ์ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองอ่ืน 
 ง. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลังกามาประดิษฐานที่สุโขทัย 
12. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องใดที่เป็นผลงานพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 
 ก. ปฐมสมโพธิกถา   ข. ไตรภูมิพระร่วง 
 ค. ร่ายยาวมหาชาติ   ง. มหาชาติค าหลวง 
13. พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงมีคุณธรรมใดท่ีเป็นแบบอย่างได้ดีที่สุด 
 ก. ความกล้าหาญ   ข. ความกตัญญู 
 ค. ความอดทน    ง. ความสามัคคี 
14. ทรงผนวชได้ 3 พรรษา แต่ทรงแปลพระปรัยัติธรรมได้  5  ประโยค  แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมข้อใด 
      ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
 ก. ทรงมีความอดทน   ข. ทรงมองการณ์ไกล 
 ค. ทรงขยันหมั่นเพียร   ง. ทรงมีสติปัญญาฉลาดเฉียบแหลม 
15. คุณธรรมใดของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสที่นักเรียนควรถือเอาเป็นแบบอย่าง 
 ก. ความกล้าหาญ   ข. ความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา 
 ค. ความกตัญญูกตเวที   ง. ความขยันหมั่นเพียร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง  พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง 

 
1.ค           6. ง            11.ง 
2.ก          7. ก            12.ข 
3.ง          8. ก            13.ข 
4.ง          9.ก            14.ง 
5.ค          10.ง           15.ข 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัตรภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพระพุทธเจ้า ตอนผจญมาร 
 
 
 
 
  


 

ที่มา : วิทย์ วิศทเวทย์ และเสฐียรพงศ์ วรรณปก. [ม.ป.ป.]. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.2. 
 พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. 
 



 
 

ใบงาน เรื่อง พุทธประวัติ 
ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนน าหมายเลขหน้าข้อความไปเรียงล าดับตามเหตุการณ์พุทธประวัติในกรอบด้านล่าง 

 1. พระสิทธัตถะทรงบ าเพ็ญ
เพียรทางจิต 

 2. เมื่อพระสิทธัตถะผนวชแล้ว 
ได้พยายามศึกษาค้นคว้า
ทางพ้นทุกข์ 

 3. พระพุทธเจ้าเสด็จไปตรัส
สอนธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
ว่าด้วย อริยสัจ 4 ประการ 
แก่ปัญจวัคคีย์ 

 4. พระสิทธัตถะทรงฝึกปฏิบัติ
โยคะกับอาฬารดาบส           
กาลามโคตร และอุททก
ดาบส รามบุตร 

 5. พระสิทธัตถะปฏิบัติสมาธิ  
ใต้ต้นสรีมหาโพธิ์จน
สามารถ   รู้แจ้งหรือตรัสรู้
อริยสัจ 4 

 6. พระพุทธเจ้าประทาน
อุปสมบทให้แก่ยสกุมาร
และสหายอีก 54 คน ส่งให้
ไปประกาศพระพุทธศาสนา 

 7. พระสิทธัตถะเสด็จไปยัง
ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม   
ทรงรับข้าวมธุปายาส        
จากนางสุชาดา 

 8. พระสิทธัตถะรับหญ้ากุสะ 
จากพราหมณ์โสตถิยะ      
มาปูลาดเป็นอาสนะ          
ณ โคนต้นศรีมหาโพธิ์ 

 9. พระพุทธเจ้าโปรดให้         
พระสารีบุตร และพระโมค-
คัลลานะเป็นพระอัครสาวก
เบื้องขวาและเบื้องซ้าย 

 10. พระสิทธัตถะทรงบ าเพ็ญ
ตบะหรือทรมานตนหลาย
อย่าง 

 11. หลังจากพระพุทธเจ้าทรง
แสดง “อนัตตลักขณสูตร” 
(ว่าด้วยไตรลักษณ์) ปัญจ-
วัคคีย์ได้บรรลุอรหันตผล 

 12. พระสิทธัตถะทรงบ าเพ็ญ     
ทุกกรกิริยา ด้วยการกัดฟัน 
กลั้นลมหายใจ อดอาหาร 

 13. โกณฑัญญะ หัวหน้าปัญจ-
วัคคีย์ได้ “ดวงตาเห็น
ธรรม” ทันทีท่ีฟังปฐม
เทศนาจบ 

 14. อัญญาโกณฑัญญะ เป็น
พระสงฆ์สาวกรูปแรกของ
พระพุทธศาสนา 

 15. พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด
ชฎิลสามพ่ีน้อง พร้อมด้วย
บริวาร 

 
  



 
 

ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1. พุทธประวัติ ตอน ผจญมาร สามารถวิเคราะห์ได้ว่า มารในที่นี้ คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ข้อความที่กล่าวว่า “ขอให้วสุนธรา (พระแม่ธรณี) จงเป็นพยาน” หมายความว่าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      3. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงมุ่งแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ แทนที่จะแสดงธรรมแก่อุปกาชีวกท่ีมี
ความเลื่อมใสพระพุทธองค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      
4.เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวก ทั้งท่ี
เพ่ิงอุปสมบทไม่นาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

เฉลย ใบงาน เรื่อง พุทธประวัติ 
ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนน าหมายเลขหน้าข้อความไปเรียงล าดับตามเหตุการณ์พุทธประวัติในกรอบด้านล่าง 

 1. พระสิทธัตถะทรงบ าเพ็ญ
เพียรทางจิต  

 2. เมื่อพระสิทธัตถะผนวชแล้ว 
ได้พยายามศึกษาค้นคว้า
ทางพ้นทุกข์    

 3. พระพุทธเจ้าเสด็จไปตรัส
สอนธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
ว่าด้วย อริยสัจ 4 ประการ 
แก่ปัญจวัคคีย์  

 4. พระสิทธัตถะทรงฝึกปฏิบัติ
โยคะกับอาฬารดาบส           
กาลามโคตร และอุททก
ดาบส รามบุตร    

 5. พระสิทธัตถะปฏิบัติสมาธิ  
ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์จน
สามารถ   รู้แจ้งหรือตรัสรู้
อริยสัจ 4  

 6. พระพุทธเจ้าประทาน
อุปสมบทให้แก่ยสกุมาร
และสหายอีก 54 คน ส่งให้
ไปประกาศพระพุทธศาสนา 

 7. พระสิทธัตถะเสด็จไปยัง
ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม   
ทรงรับข้าวมธุปายาส        
จากนางสุชาดา  

 8. พระสิทธัตถะรับหญ้ากุสะ 
จากพราหมณ์โสตถิยะ      
มาปูลาดเป็นอาสนะ          
ณ โคนต้นศรีมหาโพธิ์ 

 9. พระพุทธเจ้าโปรดให้         
พระสารีบุตร และพระโมค-
คัลลานะเป็นพระอัครสาวก
เบื้องขวาและเบื้องซ้าย 

 10. พระสิทธัตถะทรงบ าเพ็ญ
ตบะหรือทรมานตนหลาย
อย่าง  

 11. หลังจากพระพุทธเจ้าทรง
แสดง “อนัตตลักขณสูตร” 
(ว่าด้วยไตรลักษณ์) ปัญจ-
วัคคีย์ได้บรรลุอรหันตผล 

 12. พระสิทธัตถะทรงบ าเพ็ญ     
ทุกกรกิริยา ด้วยการกัดฟัน 
กลั้นลมหายใจ อดอาหาร 

 13. โกณฑัญญะ หัวหน้าปัญจ-
วัคคีย์ได้ “ดวงตาเห็น
ธรรม” ทันทีท่ีฟังปฐม
เทศนาจบ 

 14. อัญญาโกณฑัญญะ เป็น
พระสงฆ์สาวกรูปแรกของ
พระพุทธศาสนา 

 15. พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด
ชฎิลสามพ่ีน้อง พร้อมด้วย
บริวาร 

 
  2 4 10 12 

แ
7 8 

1 
1 
1 

9 15 6 11 14 13 3 5 



 
 

ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1. พุทธประวัติ ตอน ผจญมาร สามารถวิเคราะห์ได้ว่า มารในที่นี้ คืออะไร 
  ตอบ มาร ก็คือ กิเลส ได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ ที่มารบกวนพระทัยพระพุทธองค์ในขณะนั่ง
สมาธิ  
 2. ข้อความที่กล่าวว่า “ขอให้วสุนธรา (พระแม่ธรณี) จงเป็นพยาน” หมายความว่าอย่างไร 
  ตอบ พระแม่ธรณี คือ บารมีทั้ง 10 ที่พระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญมา เป็นก าลังใจให้ต่อสู้กับอ านาจของ
กิเลส พระองคจ์ึงสามารถเอาชนะอ านาจของกิเลสทั้งปวง และตรัสรู้ที่สุด 
 3. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงมุ่งแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ แทนที่จะแสดงธรรมแก่อุปกาชีวกท่ีมี
ความเลื่อมใสพระพุทธองค์ 
  ตอบ เพราะทรงพิจารณาเห็นว่าปัญจวัคคีย์สามารถบรรลุลุธรรมได้ และต้องการให้เข้าใจพระพุทธองค์
ในทางท่ีถูกต้องเนื่องจากเหล่าปัญจวัคคีย์เข้าใจว่าพระพุทธองค์เลิกบ าเพ็ญทุกกรกิริยา เพราะเห็นแก่กิน คลาย
ความเพียร ไม่มีทางตรัสรู้ได้ และต้องการให้ปัญจวัคคีย์เป็นสักขีพยานการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ 
 4. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวก ทั้งท่ี
เพ่ิงอุปสมบทไม่นาน 
  ตอบ เพราะต้องการให้การประกาศพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับของชนชาวชมพูทวีป เพราะทั้งสอง
ท่านเคยอยู่ในวรรณะพราหมณ์ ซึ่งเป็นวรรณะที่คนทั่วไปนับถือ เพ่ือให้ทั้งสองเป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
  
  
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

กลุ่มที่ 1 
ถอดบทเรียน 

เรื่อง การน าข้อคิดที่ได้จากพุทธประวัติ(ตอน ผจญมาร)ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ความพอประมาณ มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ คุณธรรม 

วัตถ ุ

สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม 

น าไปสู่ 



 
 

กลุ่มที่ 2 
ถอดบทเรียน 

เรื่อง การน าข้อคิดที่ได้จากพุทธประวัติ(ตอน ตรัสรู้)ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ความพอประมาณ มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ คุณธรรม 

วัตถ ุ

สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม 

น าไปสู่ 



 
 

กลุ่มที่ 3 
ถอดบทเรียน 

เรื่อง การน าข้อคิดที่ได้จากพุทธประวัติ(ตอน เทศนาสั่งสอน)ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ความพอประมาณ มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ คุณธรรม 

วัตถ ุ

สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม 

น าไปสู่ 



 
 

ใบงาน เรื่อง พุทธประวัติ 
กิจกรรม  ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ สรุปเรื่องพุทธประวัติ และข้อคิดที่ส าคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พุทธประวัติ 

ผจญมาร 

ตรัสรู้ ปฐมเทศนา 



 
 

แบบประเมิน ผังมโนทัศน์ 

เรื่อง ………………………………………………….. 

ชื่อ …………………………………………………………………………..ชั้น ม……../………เลขที่ ………. 

 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
5 4 3 2 1 รวม

คะแนน 
1 เนื้อหาที่น าเสนอครอบคลุมประเด็น       
2 ความเหมาะสมของผังมโนทัศน์ต่อ

เนื้อหา 
      

3 รูปแบบของผังมโนทัศน์มีความสนใจ       
4 สื่อความหมาย/เข้าใจง่าย       

                                                                        
รวม 

   

 

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  

                                                                  ................ /................ /................ 
 
 

 

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 20 ดีมาก 
10 – 12 ดี 

6 - 9 พอใช้ 
ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 



 
 

แบบประเมิน การน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     
5 วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                                                        
รวม 

 

 

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  

                                                                  ................ /................ /................ 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล 
 

ค ำช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรยีน  แลว้ขดี  ลง
ในช่องทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความมี
วินัย 

ความมี
น้ าใจ

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตรง
ต่อเวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
ของผู้รับการประเมิน 

ความ 
ร่วมมือกัน 
ท ากิจกรรม 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความต้ังใจ
ท างาน 

การแก้ไข 
ปัญหา/
หรือ 

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

                                                                    ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน     
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกับสมาชิกในชั้นเรียน     
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียนและชุมชน 
    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผิด ท า

ตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับเพ่ือน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 
    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     
3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        

และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจ าวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ

ผู้อื่นกระท าผิดพลาด 
    



 
 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพ้ืนฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน     
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน     
8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน 

โรงเรียน ชุมชน  
    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
91 – 108 ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ ากว่า 54 ปรับปรุง 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่   2  พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก  เวลา  5  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง  พุทธสาวก พุทธสาวิกา                       เวลา  2 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   
              มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาทีต่นนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 
 
2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
               การศึกษาประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ย่อมท าให้ได้ข้อคิดและคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างในการ
น าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
 
3.  ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1  ตัวชี้วัด   ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 

ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด 
  3.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     ด้านความรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับประวัติของพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา และ
พระเจ้าพิมพิสาร 

        ด้านทักษะกระบวนการ 
    2.  อธิบายประวัติของพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา และพระเจ้าพิมพิสารได้ 
    3.  วิเคราะห์ข้อคิดจากการศึกษาประวัติพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา และพระเจ้า 
               พิมพิสารได้ 
    4. น าหลักคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกาไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้ 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
          6. นักเรียนมีความร่วมมือ และมีความรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย   
 
4.  สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
   - พระสารีบุตร   - พระโมคคัลลานะ  
   - นางขุชชุตตรา   - พระเจ้าพิมพิสาร 
 



 
 

       4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   - 
 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 
  1. ทักษะการตีความ  
  2.  ทักษะการแปลความ 
  3. ทักษะการวิเคราะห์ 
  4. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
 1.ซื่อสัตย์ สุจริต   
 2.มีวินัย  
 3.ใฝ่เรียนรู้ 
 4.มุ่งม่ันในการท างาน 
 5.มีความกตัญญู 
       6.อยู่อย่างพอเพียง 
 

7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
      ให้นักเรียนท าใบงาน  กิจกรรมกลุ่มถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การน าคุณธรรม
อันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ไปใช้ในชีวิต  และท าแผนที่ความคิด (Mind Map หรือ Mind 
Mapping) 
 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้   

ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูให้นักเรียนผลัดกันยกตัวอย่างพุทธสาวก พุทธสาวิกาที่นักเรียนแต่ละคนประทับใจ และให้อภิปราย 
ร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้ (ครู:พอประมาณ,มีเหตุผล นักเรียน:มีความรู้,สังคม) 
    - เพราะเหตุใด นักเรียนจึงประทับใจพุทธสาวก พุทธสาวิกา ท่านดังกล่าว 
    - คุณธรรมที่เป็นแบบอย่างของท่าน คืออะไรบ้าง 
 

ขั้นที่ 2 จัดการเรียนรู้  

        1.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 4 กลุ่ม (ครู:พอประมาณ,มีเหตุผล) แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน 
ศึกษาความรู้เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม (นักเรียน: 
ความรู้,วัตถุ,สังคม,วัฒนธรรม) ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
   -กลุ่มที่ 1 ศึกษาความรู้เรื่อง ประวัติพระสารีบุตร 
   -กลุ่มที ่2 ศึกษาความรู้เรื่อง ประวัติพระโมคคัลลานะ 



 
 

   -กลุ่มที่ 3 ศึกษาความรู้เรื่อง ประวัตินางขุชชุตตรา 
    -กลุ่มที่ 4 ศึกษาความรู้เรื่อง ประวัติพระเจ้าพิมพิสาร 
    แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลงในสมุด  (นักเรียน:ความรู้,วัตถุ) 
         2.นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1 (นักเรียน:ความรู้) 
ค าถาม   1.คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระสารีบุตร เรื่องใดที่นักเรียนสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
    (เป็นผู้มีปัญญา และมีความกตัญญูกตเวที) 
         3.นักเรียนแต่ละกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ตามหัวข้อที่คู่ของตนรับผิดชอบในการศึกษาและช่วยกัน
ท าใบงาน ดังนี้ (นักเรียน:ความรู้,คุณธรรม,มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี,สังคม,สภาพแวดล้อม) 
   - กลุ่มที่ 1 ท าใบงาน เรื่อง พระสารีบุตร 
   - กลุ่มที่ 2 ท าใบงาน เรื่อง พระโมคคัลลานะ 
   - กลุ่มที่ 3 ท าใบงาน เรื่อง นางขุชชุตตรา 
   - กลุ่มที่ 4 ท าใบงาน เรื่อง พระเจ้าพิมพิสาร 
   

ขั้นที่ 3   สรุป 
1. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงาน (ครู:ความรู้,เหตุผล,สังคม  นักเรียน:ความรู้,วัตถุ 

,สังคม) 
2. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างคุณธรรมที่ชื่นชอบ และบอกการน าไปปรับใช้ในชีวิต(ครู:พอประมาณ 

,เหตุผล,นักเรียน:ความรู้,เหตุผล) 
 
ชัว่โมงที่ 2 
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
      1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า พุทธสาวก พุทธสาวิกาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแต่ละท่านล้วนมีคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่พุทธศาสนิกชนทุกคนได้น าไปเป็นแบบอย่าง และ
ประยุกต์ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ซึ่งนักเรียนควรศึกษาประวัติของพุทธสาวก   พุทธสาวิกาอยู่เสมอ(ครู:ความ
รู้,เหตุผล,มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี นักเรียน:ความรู้,คุณธรรม) 
 
 

ขั้นที่ 2 จัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การน าคุณธรรมอัน

เป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกาไปใช้ในชีวิต (นักเรียน:ความรู้,คุณธรรม,วัตถุ,สังคม)  
กลุ่มที่ 1 เรื่อง พระสารีบุตร 
กลุ่มที่ 2 เรื่อง พระโมคคัลลานะ 
กลุ่มที่ 3 เรื่อง นางขุชชุตตรา 
กลุ่มที่ 4 เรื่อง พระเจ้าพิมพิสาร 

        2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงาน หน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดส าคัญที่ได้รับ (ครู:ความรู้,คุณธรรม,มีเหตุผล  
นักเรียน:พอประมาณ,ความรู้,คุณธรรม,วัตถุ,สังคม)  
  3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 2 (นักเรียน:ความรู้,มีเหตุผล) 



 
 

ค าถาม  2.ถ้านักเรียนน าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ไปเป็นแนวทางปฏิบัติผลที่คาด
ว่าจะได้รับจะเป็นอย่างไร 

 

ขั้นที่ 3 สรุป 
  1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการน าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน (ครู:ความรู้,คุณธรรม,มีเหตุผล,สังคม,วัฒนธรรม  นักเรียน:ความรู้,คุณธรรม,มี
เหตุผล,สังคม,วัฒนธรรม)  
     2. นักเรยีนสรุปความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกา โดยท าเป็นแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) (นักเรียน:ความรู้,คุณธรรม,วัตถุ) 
  3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 3 (นักเรียน:ความรู้) 
ค าถาม 3.นักเรียนมีวิธีการเสนอแนะผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก  
พุทธสาวิกา ได้อย่างไรบ้าง 
 

 
9.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   - ศึกษาธิการ, กระทรวง. 2542. ประวัติพระสาวก เล่ม 1-2. กรุงเทพมหานคร : องค์การค้า 
    ของคุรุสภา. 
  3) ใบงาน เรื่อง พระสารีบุตร 
  4) ใบงาน เรื่อง พระโมคคัลลานะ 
  5) ใบงาน เรื่อง นางขุชชุตตรา 
  6) ใบงาน เรื่อง พระเจ้าพิมพิสาร 
   
9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 
 

10. การวัดและประเมินผล 
สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1.นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ
เกี่ยวกับประวัติของพระสารี
บุตร พระโมคคัลลานะ นางขุช
ชุตตรา และพระเจ้าพิมพิสาร 
2. อธิบายประวัติของพระสารี
บุตร พระโมคคัลลานะ นางขุช
ชุตตรา และพระเจ้าพิมพิสารได้ 
 

ตรวจใบงาน เรื่อง พระสารีบุตร ใบงาน เรื่อง พระสารีบุตร ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงาน เรื่อง พระโมคคัลลานะ ใบงาน เรื่อง พระโมคคัลลานะ ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงาน เรื่อง นางขุชชุตตรา ใบงาน เรื่อง นางขุชชุตตรา ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจใบงาน เรื่อง พระเจ้าพิม
พิสาร 

ใบงาน เรื่อง พระเจ้าพิมพิสาร ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

3.  วิเคราะห์ข้อคิดจาก
การศึกษาประวัติพระสารีบุตร 
พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตต
รา และพระเจ้าพิมพิสารได้ 
4. น าหลักคุณธรรมอันเป็น
แบบอย่างของพุทธสาวก พุทธ
สาวิกาไปประยุกต์ปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
ในการเรียนรู้ 
6. นักเรียนมีความร่วมมือ และ
มีความรับผิดชอบงานที่ครู
มอบหมาย   
 

ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแผนผังความคิด (Mind 
Mapping) เรื่องคุณธรรมอันเป็น
แบบอย่างของพุทธสาวก พุทธ
สาวิกา  

แผนผังความคิด (Mind 
Mapping)เรื่องคุณธรรมอัน
เป็นแบบอย่างของพุทธสาวก 
พุทธสาวิกา 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การน า
คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธ
สาวก พุทธสาวิกาไปใช้ในชีวิต  

ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การ
น าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่าง
ของพุทธสาวก พุทธสาวิกาไป
ใช้ในชีวิต 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้           
            ............................................................................................................................. .......................... 
......................................................................................................................................... ..............................   
.................................................................................................. .....................................................................                  
   ด้านทักษะ/กระบวนการ                                
            ............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................................................ ........... 
....................................................................................................................... ................................................ 



 
 

   ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
            ............................................................................................................................. .......................... 
................................................................ .......................................................................................................          
             ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน               
            ............................................................................ ........................................................................... 
............................................................................................................................. ..........................................                       
ปัญหาและอุปสรรค 
            ............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................ ...........................................................................................      
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข 
           .......................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ...........................................        
 
      ลงชื่อ 
                         (นางแพรทอง  มูลเทพ)      
         ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  
                                             วันที่…….เดือน…………….………….พ.ศ………. 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
   
       ลงชื่อ........................................................ 
                        (นายธง  อินภู่) 
                                                                  ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
                                                                วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............         
  
 
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
 
                  (ดร.นุวัฒน์  อุทารสวัสดิ์) 
                                                           รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ                                                                           
                                                              วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............                    
 



 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่  
            .......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................        
 
                        ลงชื่อ 
                                              (นายสุพัฒน์  ศรีพันธุ์) 
                                      ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ 
                                                              วันที่…….เดือน…………….……………….พ.ศ………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบงาน  เรื่อง พระสารีบุตร 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเติมค าหรือข้อความเก่ียวกับประวัติของพระสารีบุตร 

  
พระสารีบุตร 

  

มีสหายสนิทชื่อ 
  

บิดาชื่อ 
  

 

มารดาชื่อ 
  

อุปติสสะได้ดวงตา
เห็นธรรม หมายถึง 

  
  
  

เป็นศิษย์ของ 
  
  
  
  

ได้รับฟังธรรมจาก
พระเถระ ในเรื่อง 

  
  
  

พบพระสาวกของ
พระพุทธเจ้า ผู้มี

อิริยาบถส ารวม  น่า
เลื่อมใสชื่อ 

  

อุปติสสะไปชวน
อาจารย์ของตน        

ไปบวช และได้รับ
ค าตอบ คือ 

  

ผลจากการฟังธรรม
ท าให้ท่านอุปติสสะ 

บรรลุ 
  
  

อุปติสสะชวน   
เพ่ือนสนิทไปบวชที่

วัด 
  
  

อุปติสสะฟังธรรม 
เรื่อง 

  
  
  

คุณธรรมที่ควร        
ถือเป็นแบบอย่าง 

  

  

 

  

  

 

  

  

 



 
 

เฉลย  ใบงาน  เรื่อง พระสารีบุตร 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเติมค าหรือข้อความเก่ียวกับประวัติของพระสารีบุตร 

  
พระสารีบุตร 

       (อุปติสสะ)  

มีสหายสนิทชื่อ 
         โกลิตะ  

บิดาชื่อ 
   วังคันตพราหมณ ์  

 

มารดาชื่อ 
     สารีพราหมณ ี  

อุปติสสะได้ดวงตา
เห็นธรรม หมายถึง
บรรลโุสดาปัตติผล  

  
  

เป็นศิษย์ของ 
สัญชัยเวลัฏฐบุตร  

  
  
  

ได้รับฟังธรรมจาก
พระเถระ ในเรื่อง
แก่นแห่งอริยสัจ 4  

  
  

พบพระสาวกของ
พระพุทธเจ้า ผู้มี

อิริยาบถส ารวม  น่า
เลื่อมใสชื่อพระอัสส

ชิเถระ  

อุปติสสะไปชวน
อาจารย์ของตน        

ไปบวช และได้รับ
ค าตอบ คือ     
ปฏิเสธ  

ผลจากการฟังธรรม
ท าให้ท่านอุปติสสะ 
บรรลุพระอรหันต ์  

  

อุปติสสะชวน   
เพ่ือนสนิทไปบวชที่
วัดพระเชตวัน  

  

อุปติสสะฟังธรรม 
เรื่องเวทนาปริคคห

สูตร  
  
  

คุณธรรมที่ควร        
ถือเป็นแบบอย่าง 

     เป็นผู้มีปัญญาหลักแหลม  
  
 

     เป็นผู้มั่นคงและปรารถนาดีต่อ  
 พระพุทธศาสนา  
 

     มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรม  
 เป็นเลิศ  
 



 
 

พระโมคคัลลานะ 
        

  
  
  
 
 

เป็นศิษย์ของ 
พระอาจารย์ชื่อ 

  

  
  
 

เป็นบุตรของ     
ตระกูลพราหมณ์
หัวหน้าหมู่บ้าน 

 …………………………….    

มีเพ่ือนสนิทชื่อ 
          

  
  

  
 

ใบงาน เรื่อง พระโมลคัลลานะ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามหรือเติมข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับประวัติของพระโมคคัลลานะ 

  

ผลจากการบ าเพ็ญ
เพียร 

  

  
  
  
 

ฟังธรรมของพระอัสสชิ
ผ่านทางใคร 

            
  

เมื่อบวชแล้วได้
บ าเพ็ญเพียรทางจิต 

ที่หมู่บ้าน 
   

  
  

โกลิตะ บรรลุธรรม
ชั้น 

         

  
  
  

พระพุทธเจ้าประทาน
โอวาท บอกวิธีแก้ง่วง       

กี่ประการ 
        ……………………………….  

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าปฏิบัติตาม
พระโอวาทแล้วไมห่ายง่วง ให้ท า

อย่างไร 
      ………………………………………….  
 

พระโมคคัลลานะ                     
มีความสามารถพิเศษในด้านใด 

   
  
 

คุณธรรมที่ควร        
ถือเป็นแบบอย่าง 

  

  

 

  

  

 
 

  

  

 
 



 
 

พระโมคคัลลานะ 
(โกลติะ)  

 
 

เป็นศิษย์ของ 
พระอาจารย์ชื่อ 

   สัญชัยเวลฎัฐ
บุตร
  
  
 

เป็นบุตรของ     
ตระกูลพราหมณ์
หัวหน้าหมู่บ้าน 

         โกลิต
คาม

  

มีเพ่ือนสนิทชื่อ 
 อุปติสสะ 
 

เฉลย  ใบงาน เรื่อง พระโมลคัลลานะ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามหรือเติมข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับประวัติของพระโมคคัลลานะ 

  

ผลจากการ  บ าเพ็ญ
เพียร 

  ไม่สามารถบังคับ
จิต
  
 ใหเ้ป็นสมาธไิด ้

เพราะ

  
 ถูกความง่วง

ครอบง า

  
 

ฟังธรรมของพระอัสส
ชิผ่านทางใคร  

อุปติสสะ 
 

เมื่อบวชแล้วได้
บ าเพ็ญเพียรทางจิต 

ที่หมู่บ้าน 
 กัลลวาลมุตตคาม  

  

โกลิตะ บรรลุธรรม
ชั้น 

          

โสดาบัน

  
  
  

พระพุทธเจ้าประทาน
โอวาท บอกวิธีแก้ง่วง       

กี่ประการ 
        8 ประการ 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าปฏิบัติตาม
พระโอวาทแล้วไมห่ายง่วง ให้ท า

อย่างไร 
      นอนเสียในท่าสีหไสยาสน ์  
 

พระโมคคัลลานะ                     
มีความสามารถพิเศษในด้านใด 

 มีอิทธิฤทธิ์หรือเป็นเลิศกว่า
ผู้อื่น  
 ในทางมีฤทธิ์มาก  
 
 

คุณธรรมที่ควร        
ถือเป็นแบบอย่าง 

     มีความอดทนยิ่ง  
  
 

     มีความถ่อมตนยิ่ง  
  
 
 

     มีความใฝ่รู้อย่างยิ่ง  
  
 
 



 
 

ใบงาน เรื่อง นางขุชชุตตรา 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1. นางขุชชุตตรา มีหน้าที่อย่างไรในบ้านของโฆษกเศรษฐี 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….

 2. เพราะเหตุใด นางขุชชุตตราจึงซื้อดอกไม้ถวายพระนางสามาวดีมากกว่าปกติ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 3. พระนางสามาวดีมอบหมายหน้าที่พิเศษแก่นางขุชชุตตราด้านการฟังธรรมอย่างไร มีผลดีต่อนาง
อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 4. พระพุทธเจ้ายกย่องนางขุชชุตตราในเรื่องใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 5. นางขุชชุตตรามีคุณธรรมอันควรถือเป็นแบบอย่างในด้านใด จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   .

  

  

  

  

  
    

 
 



 
 

เฉลย ใบงาน เรื่อง นางขุชชุตตรา 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1. นางขุชชุตตรา มีหน้าที่อย่างไรในบ้านของโฆษกเศรษฐี 
  ตอบ  เป็นสาวใช้ในบ้านของโฆษกเศรษฐี มีหน้าที่ซื้อดอกไม้ถวายแก่พระนางสามาวดี 
 2. เพราะเหตุใด นางขุชชุตตราจึงซื้อดอกไม้ถวายพระนางสามาวดีมากกว่าปกติ 
  ตอบ  เพราะนางได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในงานท าบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์   ซ่ึง
มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน เมื่อนางได้ฟังธรรมแล้วได้บรรลุโสดาปัตติผล จึงท าให้ไม่อยากได้ทรัพย์ของคน
อ่ืน  
 3. พระนางสามาวดีมอบหมายหน้าที่พิเศษแก่นางขุชชุตตราด้านการฟังธรรมอย่างไร มีผลดีต่อนาง
อย่างไร 
  ตอบ ให้นางขุชชุตตราไปฟังธรรมแล้วน ามาแสดงให้พระนางสามาวดี พร้อมด้วยบริวารฟังเป็นประจ า 
มีผลดีท าให้นางขุชชุตตรามีความแตกฉานในธรรม 
 4. พระพุทธเจ้ายกย่องนางขุชชุตตราในเรื่องใด 
  ตอบ เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลาย ในทางเป็นธรรมกถึก 
 5. นางขุชชุตตรามีคุณธรรมอันควรถือเป็นแบบอย่างในด้านใด จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
  ตอบ 1)  เป็นผู้ฝึกตนเองเสมอ ตัวอย่างเช่น ฝึกตนจากความไม่ซื่อสัตย์ในการแอบยักยอกเงินค่าซื้อ
ดอกไม้ แล้วกลับตนเป็นคมซื่อสัตย์ 
   2)  เอาใจใส่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการฟังธรรมแล้วน ามาถ่ายทอด
แก่พระนางสามาวดีและบริวารเป็นประจ าด้วยความเอาใจใส่ จนนางมีความแตกฉานในธรรมยิ่งขึ้น
ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบงาน เรื่อง พระเจ้าพิมพิสาร 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1. เพราะเหตุใด พระเจ้าพิมพิสารจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้า 
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 2. การกระท าใดที่แสดงว่า พระเจ้าพิมพิสารมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้า 

……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 3. พระเจ้าพิมพิสารมีความเก่ียวข้องกับการกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลอย่างไร 

……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 4. คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ได้แก่อะไรบ้าง จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง 

……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  

  

  

  

  



 
 

เฉลย ใบงาน พระเจ้าพิมพิสาร 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. เพราะเหตุใด พระเจ้าพิมพิสารจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้า 
          ตอบ  เพราะมีความเลื่อมใสตามอาจารย์ชฎิลสามพ่ีน้องดังที่ปูรณะกัสสปะได้กล่าวตอบพระพุทธเจ้า
ว่า“ใจของข้าพระองค์ยินดีในการสิ้นอุปธิ (กิเลส) ทั้งหลาย ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป” 
 2. การกระท าใดที่แสดงว่า พระเจ้าพิมพิสารมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้า 
  ตอบ ถวายสวนไผ่นอกเมืองให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา เรียกว่า เวฬุวัน 
 3. พระเจ้าพิมพิสารมีความเก่ียวข้องกับการกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลอย่างไร 
  ตอบพระเจ้าพิมพิสารทรงฝันร้ายเห็นเปรตมาร้องขอส่วนบุญ พระพุทธเจ้าทรงแนะน าให้ท าบุญแล้ว
กรวดน้ าอุทิศ ส่วนกุศลให้เปรต ซึ่งเป็นญาติมิตรในอดีต และเมื่อท าแล้วกลายเป็นฝันดี คือ พวกบรรดาญาติมิตร
ที่ล่วงลับไปแล้วมาปรากฏด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ขอบพระทัยที่แบ่งส่วนบุญให้ 
 4. คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ได้แก่อะไรบ้าง จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง 
  ตอบ1) เป็นพ่อที่ดี เมื่อพระมเหสีแพ้ท้องอยากเสวยพระโลหิตจากพระองค์ ก็กรีดพระโลหิตจากพระ
พาหาให้พระมเหสีดื่ม และเมื่อพระราชโอรสต้องการราชสมบัติก็ยกให้ แม้พระราชโอรสจับขังคุกและทรมานก็
ไม่โกรธเคือง  
   2)  ทรงมั่นคงในพระรัตนตรัย คือ สร้างวัดแห่งแรกถวายไว้ในพระพุทธศาสนา เมื่อถูกพระราช
โอรสจับขังและทรมานก็ยึดมั่นในพระธรรม เจริญพุทธานุสสติธัมมานุสสติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
   3)  ทรงเป็นผู้น าที่ดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน และน าประชาชนเข้าหา
พระพุทธศาสนา
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

กลุ่มที่ 1 
ถอดบทเรียน 

เรื่อง การน าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระสารีบุตรไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ความพอประมาณ มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ คุณธรรม 

วัตถ ุ

สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม 

น าไปสู่ 



 
 

กลุ่มที่ 2 
ถอดบทเรียน 

เรื่อง การน าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระโมคคัลลานะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ความพอประมาณ มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ คุณธรรม 

วัตถ ุ

สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม 

น าไปสู่ 



 
 

กลุ่มที่ 3 
ถอดบทเรียน 

เรื่อง การน าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของนางขุชชุตราไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ความพอประมาณ มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ คุณธรรม 

วัตถ ุ

สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม 

น าไปสู่ 



 
 

กลุ่มที่ 4 
ถอดบทเรียน 

เรื่อง การน าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระเจ้าพิมพิสารไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ความพอประมาณ มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ คุณธรรม 

วัตถ ุ

สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม 

น าไปสู่ 



 
 

แบบประเมิน แผนผังความคิด (Mind Mapping) 

เรื่อง ………………………………………………….. 

ชื่อ …………………………………………………………………………..ชั้น ม……../………เลขที่ ………. 

 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
5 4 3 2 1 รวม

คะแนน 
1 เนื้อหาที่น าเสนอครอบคลุมประเด็น       
2 ความเหมาะสมของแผนผังความคิด

ต่อเนื้อหา 
      

3 รูปแบบของแผนผังความคิดมีความ
สนใจ 

      

4 สื่อความหมาย/เข้าใจง่าย       
                                                                        

รวม 
   

 

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  

                                                                  ................ /................ /................ 
 
 

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 20 ดีมาก 
10 – 12 ดี 

6 - 9 พอใช้ 
ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 



 
 

แบบประเมิน การน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     
5 วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                                                        
รวม 

 

 

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  

                                                                  ................ /................ /................ 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล 
 

ค ำช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรยีน  แลว้ขดี  ลง
ในช่องทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความมี
วินัย 

ความมี
น้ าใจ

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตรง
ต่อเวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
ของผู้รับการประเมิน 

ความ 
ร่วมมือกัน 
ท ากิจกรรม 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความต้ังใจ
ท างาน 

การแก้ไข 
ปัญหา/
หรือ 

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

                                                                    ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน     
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกับสมาชิกในชั้นเรียน     
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียนและชุมชน 
    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผิด ท า

ตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับเพ่ือน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 
    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     
3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        

และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจ าวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ

ผู้อื่นกระท าผิดพลาด 
    



 
 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพ้ืนฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน     
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน     
8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน 

โรงเรียน ชุมชน  
    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

91 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ ากว่า 54 ปรับปรุง 
 



 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่   2  พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก  เวลา  5  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  ศาสนิกชนตัวอย่าง                       เวลา  2 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   
               มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 
 
2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
               การศึกษาประวัติของศาสนิกชนตัวอย่าง ย่อมท าให้ได้ข้อคิดและคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างในการ
น าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
 
3.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1  ตัวชี้วัด   ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 

ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด 
  3.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     ด้านความรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับประวัติของพระมหาธรรมราชาลิไทย และสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

        ด้านทักษะกระบวนการ 
  2. อธิบายประวัติของพระมหาธรรมราชาลิไทย และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร

ญาณวโรรสได้ 
  3. วิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากประวัติของพระมหาธรรมราชา (ลิไทย) และสมเด็จพระสมณเจ้า 
                  กรมพระยาวชิรญารณวโรรสได้ 
  4. น าหลักคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างจากการศึกษาศาสนิกชนตัวอย่างไปประยุกต์ปฏิบัติในการ

ด าเนินชีวิตได้ 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
    6. นักเรียนมีความร่วมมือ และมีความรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย   

 
4.  สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - พระมหาธรรมราชา (ลิไทย)          - สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 



 
 

 
       4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   - 
 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 
  1. ทักษะการตีความ  
  2. ทักษะการแปลความ 
  3. ทักษะการวิเคราะห์ 
  4. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
 1. มีวินัย  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 4. มีความกตัญญู 
 5. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
       6. อยู่อย่างพอเพียง 
 
7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
      ให้นักเรียนท าใบงาน  กิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การน าคุณธรรมอัน
เป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกาไปใช้ในชีวิต  และท าแผนผังความคิด (Mind Mapping) เรื่อง ข้อคิด
ที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก 
 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

         1.ครูและนักเรียนทบทวนหลักคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวกพุทธสาวิกาท่ีนักเรียนได้ศึกษาไป 
 และได้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ) (ครู:ความรู้,เหตุผล นักเรียน:ความรู้  
คุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)  
 
ขั้นที่ 2  จัดการเรียนรู้  

  1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2) (ครู:พอประมาณ,เหตุผล) ร่วมกันศึกษา 
ความรู้เรื่อง ประวัติของศาสนิกชนตัวอย่าง จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จาก 
การศึกษาลงในสมุด(นักเรียน:ความรู้,คุณธรรม,สังคม วัตถุ,วัฒนธรรม)  



 
 

  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ให้แต่ละกลุ่มย่อยช่วยกันท าใบงาน ดังนี้ (นักเรียน:พอ 
ประมาณ,ความรู้,คุณธรรม,วัตถุ, สังคม)  
   - กลุ่มย่อยที่ 1 ท าใบงาน  เรื่อง พระมหาธรรมราชา (ลิไทย) 
   - กลุ่มย่อยที่ 2 ท าใบงาน  เรื่อง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
            3. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเฉลยค าตอบในใบงานหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 1-2 หัวข้อ ตามความ
เหมาะสม แล้วให้กลุ่มอ่ืนที่มีค าตอบที่แตกต่างกันได้เสนอเพ่ิมเติม ครูตรวจสอบความถูกต้อง(ครู:พอประมาณ,
เหตุผล,ความรู้,คุณธรรม  นักเรียน:ความรู้ คุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)  
  4. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1-2  (นักเรียน:ความรู้) 

ค าถาม 1.นักเรียนสามารถน าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส      
ไปปฏิบัติในเรื่องใดได้บ้าง 

          2. เพราะเหตุใด พุทธศาสนิกชนทุกคนจึงต้องศึกษาเกี่ยวกับประวัติของศาสนิกชนตัวอย่าง 
 
ขั้นที่ 3   สรุป 
  1. นักเรียนแต่ละคนถอดบทเรียน เรื่อง การน าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกาไป

ใช้ในชีวิต (นักเรียน:ความรู้ มีเหตุผล วัตถุ สิ่งแวดล้อม) 
        2. ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดส าคัญท่ีได้รับ (ครู:พอประมาณ,เหตุผล  นักเรียน:ความรู้ 
คุณธรรม มีเหตุผล)  
  3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 3 (นักเรียน:ความรู้ คุณธรรม) 

ค าถาม  3.ถ้านักเรียนน าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ  ผลที่   
คาดว่าจะได้รับจะเป็นอย่างไร 

 
ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
         1.ครูชื่นชมนักเรียนที่ได้น าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ  
และปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเป็นการเสริมก าลังใจ  ให้ไปพัฒนาตนต่อไป และเป็นการกระตุ้นหรือปลุก
เร้าคุณธรรมให้นักเรียนคนอ่ืนๆ คิดอยากจะปฏิบัติตามต่อไป (คร:ูความรู้ มีเหตุผล) 
 
ขั้นที่ 2  จัดการเรียนรู้  
  1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการน าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ไป
ปฏิบัติโดยร่วมมือกันคิดตามหัวข้อที่ก าหนดให้ในใบงาน เรื่อง การวางแผนปฏิบัติตนตามคุณธรรมอันเป็น
แบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกา แล้วให้แต่ละคนน าไปปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม และรายงานผลการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างนักเรียนกับครู (นักเรียน:ความรู้ มีเหตุผล คุณธรรม วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม) 
   2.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1 (นักเรียน:ความรู้) 

ค าถาม 1.นักเรียนมีวิธีการเสนอแนะผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธ
สาวิกา ได้อย่างไรบ้าง 



 
 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาความรู้เรื่อง พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก 
 พุทธสาวิกา   ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก พร้อมกับแนวทางการน าหลักคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของท่าน 
ไปประยุกต์ปฏิบัติ และผลที่คาดว่าจะได้รับ (ครู:พอประมาณ ความรู้ มีเหตุผล นักเรียน:พอประมาณ ความรู้ 
 คุณธรรม) 
  2. นักเรยีนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 2 (นักเรียน:ความรู้) 

ค าถาม  2.นักเรียนได้ข้อคิดจากการศึกษาประวัติของศาสนิกชนตัวอย่างในเรื่องใดบ้าง อธิบายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
         3. ครูมอบหมายให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) (ครู: มีเหตุผล นักเรียน: ความรู้ 
คุณธรรม สังคม วัตถุ) เรื่อง ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชน
ตัวอย่าง และชาดก โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด ดังนี้ 
  1)การวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากพุทธประวัติ 
  2)การวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 
  3)การวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากประวัติศาสนิกชนตัวอย่าง 
  4)การวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากชาดก 
 
ขั้นที่ 3   สรุป 
        1. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา  ศาสนิก
ชนตัวอย่าง และชาดก พร้อมกับแนวทางการน าหลักคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของท่านไปประยุกต์ปฏิบัติ และ
ผลที่ได้รับ (ครู:พอประมาณ มีเหตุผล นักเรียน: ความรู้ สังคม มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
 
9.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   - ดนัย ไชยโยธา. 2551. พุทธธรรม พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง.  
    กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 
  3) ใบงาน เรื่อง พระมหาธรรมราชา(ลิไทย) 
  4) ใบงาน เรื่อง สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://www.aksorn.com/LC/REI/M2/04  
 
 
 
 
 



 
 

10. การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1.อธิบายประวัติของพระมหาธรรม 
ราชาลิไทย และสมเด็จพระมหา 
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโร 
รสได้ 
2. วิเคราะห์ข้อคิดท่ีได้จากประวัติ 
ของพระมหาธรรมราชา (ลิไทย) และ 
สมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระยาว 
ชิรญารณวโรรสได้ 
3.น าหลักคุณธรรมอันเป็นแบบอย่าง 
จากการศึกษาศาสนิกชนตัวอย่างไป 
ประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้ 

ตรวจใบงานเรื่อง พระมหา
ธรรมราชา(ลิไทย) 

ใบงานเรื่อง พระมหาธรรม
ราชา(ลิไทย) ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจใบงานเรื่อง สมเด็จ 
พระสมณเจ้า กรมพระ 
ยาวชิรญาณวโรรส 

ใบงานเรื่อง สมเด็จพระ 
สมณเจ้า กรมพระยาวชิร 
ญาณวโรรส 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ประเมินการน าเสนอผลงาน 
แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน 
การเรียนรู้ 
5. นักเรียนมีความร่วมมือ และมี 
ความรับผิดชอบงานที่ครู 
มอบหมาย   
 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน มีความ
กตัญญู และมีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน 

แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแผนผังความคิด เรื่อง 
ข้อคิดจากพุทธประวัติ ประวัติ
พุทธสาวก พุทธสาวิกา  ศา
สนิกชนตัวอย่าง และชาดก 

แบบประเมินแผนผัง
ความคิด เรื่อง ข้อคิด จาก
พุทธประวัติ ประวัติพุทธ
สาวก   พุทธสาวิกา ศาสนิก
ชนตัวอย่าง และชาดก 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจถอดบทเรียนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 
การน าคณุธรรมอันเป็น
แบบอย่างของพุทธสาวก พุทธ
สาวิกาไปใช้ในชีวิต   

ถอดบทเรียนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่อง การน าคุณธรรมอัน
เป็นแบบอย่างของพุทธ
สาวก พุทธสาวิกาไปใช้ใน
ชีวิต   

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 



 
 

บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้           
            ............................................................................................................................. .......................... 
...................................................................... .................................................................................................   
............................................................................................................................. ..........................................        
............................................................................................................................. ..........................................   
            ด้านทักษะ/กระบวนการ                                
            ............................................................................................................................. .......................... 
...................................................................................................................................................................... .   
............................................................................................................................. ..........................................       
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
            ............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ...............................................................              
             ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน               
            ............................................................................................................................. .......................... 
.................................................................................................................................................................. .....                       
ปัญหาและอุปสรรค 
            ........................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ..........................................        
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข 
           ............................................................................................................................. ............................ 
....................................................................... .................................................................................................        
 
      ลงชื่อ 
                         (นางแพรทอง  มูลเทพ)      
         ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  
                                             วันที่…….เดือน…………….………….พ.ศ………. 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
   
       ลงชื่อ........................................................ 
                        (นายธง  อินภู่) 
                                                                  ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
                                                                วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............         



 
 

  
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
                  (ดร.นุวัฒน์  อุทารสวัสดิ์) 
                                                           รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ                                                                           
                                                              วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............                    
 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่  
            ............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. ..........................................        
 
                        ลงชื่อ 
                                              (นายสุพัฒน์  ศรีพันธุ์) 
                                      ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ 
                                                              วันที่…….เดือน…………….……………….พ.ศ………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ใบงาน เรื่อง พระมหาธรรมราชา (ลิไทย) 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

   เป็นพระราชโอรสของใคร 
 
 1. พระราชประวัติ ศึกษาวิชาชั้นต้นจากใคร 
 
   เมื่อขึ้นครองราชย์ได้ก่ีปี 
   ก็ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
 
 
 

 2. ผลงานของพระมหาธรรมราชา(ลิไทย) 
  ด้านศาสนา มีอะไรบ้าง 
  ยกตัวอย่างสั้นๆ 
 

 
 3. ผลงานของพระมหาธรรมราชา(ลิไทย) 
  ด้านการปกครอง ได้แก่อะไรบ้าง 
  ยกตัวอย่างสั้นๆ 
 
 4. ผลงานของพระมหาธรรมราชา(ลิไทย) 
  ด้านอักษรศาสตร์ ได้แก่อะไรบ้าง 
  ยกตัวอย่างสั้นๆ 
 
 

 
 5. คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 

ได้แก่อะไรบ้าง ยกตัวอย่างสั้นๆ

  

  

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
 
   
  
  
 
   
  
  
  
  
 
 
 
 

  



 
 

เฉลย ใบงาน เรื่อง พระมหาธรรมราชา (ลิไทย) 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

   เป็นพระราชโอรสของใคร 
 
 1. พระราชประวัติ ศึกษาวิชาชั้นต้นจากใคร 
 
   เมื่อขึ้นครองราชย์ได้ก่ีปี 
   ก็ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
 
 
 

 2. ผลงานของพระมหาธรรมราชา(ลิไทย) 
  ด้านศาสนา มีอะไรบ้าง 
  ยกตัวอย่างสั้นๆ 
 
 
 3. ผลงานของพระมหาธรรมราชา(ลิไทย) 
  ด้านการปกครอง ได้แก่อะไรบ้าง 
  ยกตัวอย่างสั้นๆ 
 
 4. ผลงานของพระมหาธรรมราชา(ลิไทย) 
  ด้านอักษรศาสตร์ ได้แก่อะไรบ้าง 
  ยกตัวอย่างสั้นๆ 
 
 

 
 5. คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 
  ได้แก่อะไรบ้าง ยกตัวอย่างสั้นๆ  

  พระเถระชาวลังกา 

  5  ปี
ปี
  

 1) เชี่ยวชาญด้านพระไตรปิฎก 
 2) ทรงส่งเสริมอุปถัมภ์ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา 
 3) ทรงขอพระบรมสารีริกธาตุจากลังกาทวีป มาบรรจุไว้ใน
พระมหาธาตุ เมืองนครชุม 
4)  ทรงผนวชในพระพุทธศาสนา และทรงสร้างพระพุทธรูป 
 ไว้หลายองค์ 
องค์  
 
 1)โปรดให้สร้างประสาทราชมณเฑียร 
 2)โปรดให้ยกผนังก้ันน้ าตั้งแต่สองแคว จนถึงสุโขทัย 
 3)ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรม 
 
  1) ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง 
2)  โปรดให้มีการสร้างศิลาจารึกไว้หลายหลัก 
 
 
 1) ทรงมีความกตัญญูต่อพระมารดา 
2)  ทรงมีความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งที่เป็น
นามธรรม ให้เป็นรูปธรรม เช่น เรื่องไตรภูมิพระร่วง 
3)  ทรงมีความคดิริเริ่มเป็นยอด เช่น แนวคิดใหม่ๆ ใน
การบรรยายธรรมในไตรภูมิพระร่วง 
 
 
 
 

พระยาเลอไท 



 
 

ใบงาน เรื่อง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
   เป็นพระราชโอรสของใคร 
  
   พระนามเดิม คืออะไร 
 
 1. พระราชประวัติ ครูสอนภาษาอังกฤษ คือใคร 
 
   ใครคือครูผู้สอนหนังสือขอม 
   และภาษามคธ 
 
   ทรงผนวชเป็นสามเณรที่วัดใด 
   และเสด็จไปประทับที่วัดใด 
 
2.สาเหตุส าคัญที่ท าให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสผนวชเป็นภิกษุ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.งานด้านจัดการทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ได้แก่อะไรบ้าง ยกตัวอย่างสั้นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.งานพระนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ได้แก่อะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างได้แก่อะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  
  
  
  

  
  

   
  
  
 



 
 

    เฉลย ใบงาน เรื่อง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
   เป็นพระราชโอรสของใคร 
  
   พระนามเดิม คืออะไร 
 
 1. พระราชประวัติ ครูสอนภาษาอังกฤษ คือใคร 
 
   ใครคือครูผู้สอนหนังสือขอม 
   และภาษามคธ 
 
   ทรงผนวชเป็นสามเณรที่วัดใด 
   และเสด็จไปประทับที่วัดใด 
 
2.สาเหตุส าคัญท่ีท าให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสผนวชเป็นภิกษุ 
ตอบ 1) ได้กัลยาณมิตรผู้แนะน าในทางที่ดี คือ หมอปีเตอร์ เคาวัน จึงท าให้สนใจศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนา 
 2)  มีพระอาจารย์ดี เช่น พระจันทรโคจรคุณ พระธรรมรักขิต และพระอุปัชฌาจารย์คอยตักเตือน 
 3) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีกระแสพระราชด ารัสชักชวนให้ผนวช 
3.งานด้านจัดการทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ได้แก่อะไรบ้าง ยกตัวอย่างสั้นๆ 
ตอบ1) ทรงจัดสอนภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ให้เรียนพระธรรมวินัย 
 2)  ทรงจัดให้สวดมนต์ในพรรษาทุกวัน และออกเสียงให้ถูกต้อง 
 3) ทรงจัดให้ภิกษุที่พรรษาต่ ากว่า 5 ที่จบนักธรรมมาเรียนบาลีทั้งหมด 
 4) ทรงจัดตั้งมหามกุฏราชวิทบาลัย 
 5)  ทรงจัดการเรียนการสอนทั้งหนังสือไทยและความรู้ในศาสตร์อื่นควบคู่กันไป 
 6) ทรงฝึกพระธรรมกถึก จนสามารถแสดงธรรมปากเปล่าได้ 
 7) ทรงจัดตั้งการฟังธรรมส าหรับเด็กวัดในวันธรรมสวนะ 

4.งานพระนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ได้แก่อะไรบ้าง 

ตอบ  -นวโกวาท 
  - ธรรมวิจารณ์ 
  - พุทธประวัติ 
  - วินัยมุข เล่ม 1-3 
            - ธรรมวิภาค 
  - แบบเรียนบาลีไวยากรณ์ 
 

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  
  พระองค์เจ้ามนุษยนาคมาณพ  

  มิสเตอร์ฟรานซิส แพตเตอร์สัน  

  พระยาปริยัติธรรมธาดา (เปี่ยม)  

  วัดพระศรีรัตนศาสดารามวิหาร 



 
 

5.คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างได้แก่อะไรบ้าง 

 ตอบ  1) ทรงมีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา พยายามเอาแบบอย่างที่ดีจากผู้ที่ประทับใจ 
   2) ทรงมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ทรงกราบไหว้พระภิกษุที่อายุพรรษามากกว่าสมัยเป็นคฤหัสถ์ท า
ความเคารพครูอาจารย์ผู้ถวายความรู้ 
   3) ทรงมีหิริโอตตัปปะ สมัยยังเป็นคฤหัสถ์เคยประพฤติตนสุรุ่ยสุร่าย ไม่เหมาะสม แต่ต่อมา
ละอายก็ปรับปรุงตน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบประเมิน แผนผังความคิด (Mind Mapping) 

เรื่อง ………………………………………………….. 

ชื่อ …………………………………………………………………………..ชั้น ม……../………เลขที่ ………. 

 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
5 4 3 2 1 รวม

คะแนน 
1 เนื้อหาที่น าเสนอครอบคลุมประเด็น       
2 ความเหมาะสมของแผนผังความคิด

ต่อเนื้อหา 
      

3 รูปแบบของแผนผังความคิดมีความ
สนใจ 

      

4 สื่อความหมาย/เข้าใจง่าย       
                                                                        

รวม 
   

 

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  

                                                                  ................ /................ /................ 
 

 

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 20 ดีมาก 
10 – 12 ดี 

6 - 9 พอใช้ 
ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 



 
 

แบบประเมิน การน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     
5 วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                                                        
รวม 

 

 

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  

                                                                  ................ /................ /................ 
 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล 
 

ค ำช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรยีน  แลว้ขดี  ลง
ในช่องทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความมี
วินัย 

ความมี
น้ าใจ

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตรง
ต่อเวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
ของผู้รับการประเมิน 

ความ 
ร่วมมือกัน 
ท ากิจกรรม 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความต้ังใจ
ท างาน 

การแก้ไข 
ปัญหา/
หรือ 

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

                                                                    ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน     
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกับสมาชิกในชั้นเรียน     
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียนและชุมชน 
    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผิด ท า

ตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับเพ่ือน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 
    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     
3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        

และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจ าวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ

ผู้อื่นกระท าผิดพลาด 
    



 
 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพ้ืนฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน     
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน     
8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน 

โรงเรียน ชุมชน  
    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
91 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ ากว่า 54 ปรับปรุง 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่   3  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา     เวลา  10  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  พระรัตนตรัย                        เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   
                มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 
 

2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
               พระรัตนตรัยมีความส าคัญต่อพุทธศาสนิกชนและชาวโลก ดังนั้นทุกคนจึงควรแสดงความเคารพต่อ         
พระรัตนตรัยอย่างเหมาะสม 
 
3.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1  ตัวชี้วัด   ม.2/8  อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ 
ตนนับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
     3.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
        ด้านความรู้ 
    1. อธิบายความหมายและความส าคัญของพระรัตนตรัยได้ 
        ด้านทักษะกระบวนการ 
    2. ปฏิบัติตนต่อพระรัตนตรัยได้อย่างเหมาะสม 
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
4. นักเรียนมีความร่วมมือ และมีความรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย   

 
4.  สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   พระรัตนตรัย 
   - ธรรมคุณ 6 
 
       4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   - 
 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 



 
 

   1. ทักษะการวิเคราะห์  
        2. ทักษะการสร้างความรู้  
           3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
 1.มีวินัย     
 2.ใฝ่เรียนรู้ 
 3.มุ่งม่ันในการท างาน 
       4.อยู่อย่างพอเพียง 
 
7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
      ให้นักเรียนกิจกรรมกลุ่ม ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พระรัตนตรัย  และท าผัง
แมงมุม (Spider Man) 
 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้    
ขั้นที่ 1   น าเข้าสู่บทเรียน 

     1. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าความรู้สึกขณะสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ซึ่งนักเรียนอาจตอบได้หลากหลาย
ตามความรู้สึกของแต่ละคน เช่น (ครู:พอประมาณ  มีเหตุผล) 

  - รู้สึกว่า จิตใจแน่วแน่อยู่กับการสวดมนต์ 
  - ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
  - พระพุทธเจ้ามีพระคุณต่อมวลมนุษย์ 
  - จิตใจสงบไม่ว้าวุ่น 
 2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงองค์ประกอบของพระรัตนตรัย ซึ่งล้วนมีพระคุณต่อชาวโลก ดังนั้นชาวพุทธทุก
คนควรร าลึก ถึงพระคุณของพระรัตนตรัยอยู่เสมอ และประพฤติตนอย่างเหมาะสมเป็นการตอบแทนคุณูปการ ซึ่ง
นักเรียนควรท าความเข้าใจกับพระธรรมคุณ คือ คุณธรรมของพระธรรม มี 6 ประการ (ครู:ความรู้  มีเหตุผล 
คุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
 
ขั้นที่ 2   จัดการเรียนรู้ 

      1.นักเรียนรวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 6-8 คน ตามความสมัครใจให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ธรรมคุณ 
หรือคุณของพระธรรม 6 ประการ ดังนี้ (นักเรียน:พอประมาณ  สังคม) 

  1) สวากขาโต ภควตา ธัมโม 
  2) สันทิฏฐิโก 
  3) อกาลิโก 
  4) เอหิปัสสิโก 
  5) โอปนยิโก  
        6)  ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ 



 
 

      2.สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม  แล้วบันทึกความรู้ที่ได้
จากการศึกษาลงในสมุด โดยท าเป็นผังแมงมุม (Spider Man) (นักเรียน:ความรู้  คุณธรรม วัตถุ  
สังคม สิ่งแวดล้อม) 

      3.นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด (นักเรียน:ความรู้) 

ค าถาม  เพราะเหตุใด พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าจึงยังสามารถน าไปปฏิบัติได้จนถึงปัจจุบัน 
 (เพราะเป็นสิ่งที่เป็นจริงตลอดเวลา ไม่เปลี่ยนแปลง ไปตามกาลสมัย) 
 
ขั้นที่ 3   สรุป 

    1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นว่า (ครู:พอประมาณ มีเหตุผล) จะปฏิบัติตนตามพระธรรมค า
สอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรบ้าง ซึ่งนักเรียนแต่ละคนสามารถตอบได้อย่างหลากหลายตาม
ประสบการณ์ของนักเรียน (นักเรียน:ความรู้ คุณธรรม) 

 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันถอดบทเรียน เรื่อง พระรัตนตรัย (ธรรมคุณ) (นักเรียน:ความรู้ คุณธรรม 
สังคม วัตถุ สิ่งแวดล้อม) 

    3.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด (นักเรียน:ความรู้) 
ค าถาม  พระธรรมมีคุณต่อทุกคนหรือไม่ อธิบายเหตุผล 

    4. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานถอดบทเรียน  เรื่อง พระรัตนตรัย (ธรรมคุณ)  หน้าชั้นเรียน ครูให้ค าแนะน า
เพ่ิมเติม ( ครู:ความรู้ เหตุผล  นักเรียน:ความรู้ คุณธรรม วัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม) 

 5. นักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของพระธรรมคุณ ครูเน้นย้ าให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ( ครู:ความรู้ เหตุผล  นักเรียน:ความรู้ เหตุผล สังคม) 

 
9.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   (1) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2526. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 
    ประกายพรึก. 
   (2) วศิน อินทสระ. 2548. หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :  
    บริษัท เอ.ไอ.เอ. จ ากัด (เครือน าทอง). 
  3) ใบงาน  เรื่อง พระรัตนตรัย (ธรรมคุณ) 
 
9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://www.aksorn.com/LC/REI/M2/04   
    
 



 
 

10. การวัดและประเมินผล 
สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1. อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของพระรัตนตรัยได้ 
2. ปฏิบัติตนต่อพระรัตนตรัยได้ 
อย่างเหมาะสม 
 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วย
การเรียนรู้ที่ 3 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานเรื่อง พระรัตนตรัย 
(ธรรมคุณ) 

ใบงานเรื่อง พระรัตนตรัย 
(ธรรมคุณ) 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

3. นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
ในการเรียนรู้ 
4. นักเรียนมีความร่วมมือ และมี 
ความรับผิดชอบงานที่ครู 
มอบหมาย   
 
 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตรวจผังแมงมุม (Spider Man)
เรื่อง ธรรมคุณ หรือคุณของพระ
ธรรม 6 ประการ  

ผังแมงมุม (Spider Man)เรื่อง 
ธรรมคุณ หรือคุณของพระธรรม 
6 ประการ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตรวจถอดบทเรียนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 
พระรัตนตรัย   

ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พระ
รัตนตรัย   

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้           
            ............................................................................................................ ........................................... 
............................................................................................................................. ..........................................   
.......................................................................................................................................................................    
        ด้านทักษะ/กระบวนการ                                
            ............................................................................................................................. .......................... 
...................................................................................................................................................................... .   
............................................................................................................................. ..........................................  
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
            ............................................................................................................................. .......................... 
................................................................ .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................              



 
 

             ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน               
            ............................................................................................................................. .......................... 
.................................................................................................................................................................. .....                       
ปัญหาและอุปสรรค 
            ........................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ..........................................        
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข 
           ............................................................................................................................. ............................ 
....................................................................... .................................................................................................        
 
      ลงชื่อ 
                         (นางแพรทอง  มูลเทพ)      
         ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  
                                             วันที่…….เดือน…………….………….พ.ศ………. 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
   
       ลงชื่อ........................................................ 
                        (นายธง  อินภู่) 
                                                                  ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
                                                                วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............         
 ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                  (ดร.นุวัฒน์  อุทารสวัสดิ์) 
                                                           รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ                                                                           
                                                              วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............                    
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่  
            ............................................................................................................................. .......................... 
.................................................................................................................................. .....................................        
 
                        ลงชื่อ 
                                              (นายสุพัฒน์  ศรีพันธุ์) 
                                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ 
                                                              วันที่…….เดือน…………….……………….พ.ศ………….. 



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน–หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง หลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา  

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้รับผลเช่นนั้น มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากท่ีสุด 
          ก. กงเกวียน  ก าเกวียน                  ข. ท าดีได้ดี  ท าชั่วได้ชั่ว 
          ค. น้ าขุ่นอยู่ใน น้ าใสอยู่นอก             ง. ความรู้ท่วมหัว  เอาตัวไม่รอด 
2. สันทิฏฐิโก มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ใดมากท่ีสุดในพุทธประวัติ 
          ก. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นเทวทูต 4 คือคนแก่ คนเจ็บ คนตายและบรรพชิต 
          ข. ทรงประลองศิลปะศาสตร์ยกศรอันหนัก ดีดสายศรเสียงสนั่นกระหึ่มเมือง 
          ค. การบ าเพ็ญทุกรกิริยาของพระพุทธเจ้า 
          ง. การผจญมารของพระพุทธเจ้า 
3. . เมื่อครั้งที่เกศแก้วเป็นวัยรุ่นนั่น เธอจัดว่าเป็นคนสวยคนหนึ่ง แต่ขณะนี้เมื่อเธอเข้าสู่วัยชรา ผิวหนังก็เหี่ยว
ย่น ตาก็มองไม่ค่อยเห็น หูก็ตึง การกินอาหารก็ค่อนข้างล าบาก ไม่ค่อยรู้รส ครั้นเข้าครัวท าอาหาร ตั้งหม้อแกง
ทิ้งไว้จนไหม้ เธอก็ไม่ได้กลิ่น ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องใด 
           ก. รูป     ข. เวทนา 
           ค. สัญญา                              ง. วิญญาณ 
4. น้องปุยฝ้ายจ าได้ว่า เมื่อห้าปีที่แล้วตอนปิดภาคเรียน คุณแม่และคุณพ่อเคยพาไปเที่ยวบางแสน จาก
เหตุการณ์นี้มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด 
           ก. สัญญา                              ข. เวทนา 
           ค. สังขาร                              ง. วิญญาณ 
5. ความหมายของกรรมตามทัศนะของพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด 
           ก. ประกอบถูกผึ้งต่อยที่หัว 
           ข. กนกพรนุ่งกางเกงขาสั้นเข้าไปท าบุญที่วัด 
           ค. ชาติชายสอบได้ท่ี 1 เขาทบทวนเนื้อที่เรียนมาทุกวัน 
           ง. พลอยแสงเป็นคนอ้วนอยากผอมจึงไปดูดไขมันจากคลินิกเถื่อน 
6. การกระท าของบุคคลในข้อใดสอดคล้องกับหลักกรรมดีที่ให้ผล “สมบัติ” 
           ก. ทองกวาขยันเรียนมากขึ้น เพราะไม่อยากเรียนซ้ าชั้นอีก 
           ข. เฉลิมพลไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษถูกแม่บังคับให้ท่องศัพท์ทุกวัน 
           ค. ฤทธิไกรต้องรีบกลับบ้านมาช่วยพ่อแม่ตั้งร้านขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัด 
           ง. ประกายดาวขยันท างานท าให้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้างานฝ่ายบุคคล 
7. ประพันธ์ชวนสมเกียรติและสมหมายไปเที่ยวสถานบันเทิง ทั้งสามคนดื่มสุราจนมึนเมา ตอนเช้าสมเกียรติไม่ 
สามารถไปท างานได้ ส่วนสมหมายถือโอกาสไปเยี่ยมสมเกียรติและไม่ไปท างานเช่นกัน สมเกียรติและสมหมาย 
มีการกระท าที่จัดอยู่ในอบายมุขข้อใด 
           ก. ชอบเที่ยวกลางคืน  ชอบดูการละเล่น 
 ข. เกียจคร้านการงาน  เล่นการพนัน  ชอบดูการละเล่น 
 ค. ติดสุราและของมึนเมา  ชอบเที่ยวกลางคืน  คบคนชั่วเป็นมิตร 
 ง. ชอบดูการละเล่น  เกียจคร้านการงาน  เล่นการพนัน  คบคนชั่วเป็นมิตร 



 
 

8. อ านาจขโมยโทรศัพท์เครื่องใหม่ของเพ่ือนเพราะความอยากได้  จากเหตุการณ์นี้ตรงมีความสัมพันธ์ตรงกับ 
อกุศลกรรมบถ 10 ข้อใด 
 ก. กายทุจริต  วจีทุจริต                              ข. วจีทุจรติ    มโนทุจริต 
 ค. กายทุจริต  มโนทุจริต                             ง. กายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต 
9. อัตถิสุข มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด  
 ก. เด่นชัย เป็นคหบดีในจังหวัดที่ผู้คนนับถือ 
 ข. สิน เป็นกรรมกรรับจ้างแต่ไม่เคยเป็นหนี้ใคร 
 ค. กนกพร กินอาหารภัตตาคารเป็นประจ าเมื่อถึงวันหยุด 
 ง. จินดามณีชอบเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากท่ีสุด 
10. ลัดดาวัลย์ชอบท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน  จากข้อความดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กับข้อใดมากท่ีสุด 
 ก. อนวัชชสุข                                          ข. นิรามิสสุข 
 ค. อนณสุข                                             ง. โภคสุข 
11. วภิานักศึกษาแพทย์จบใหม่ หลักธรรมใดหากวิภาน าไปปฏิบัติตามแล้วจะเป็นหนทางไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าของชีวิตในอนาคต 
 ก. สุข 2                                                ข. ดรุณธรรม 6 
          ค. กุศลกรรมบถ 10                                   ง. กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 
12. การรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ จะเป็นพื้นฐานให้มีทักษะในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ถูกวิธี 
ก่อให้เกิดการคิดอย่างมีระบบ  จากข้อความดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด 
 ก. พทุธศาสนสุภาษิต                                 ข. มัชฌิมาปฏิปทา 
 ค. โยนิโสมนสิการ                                     ง. อริยสัจ 4 
13. หลักปฏิบัติในการท าให้ครอบครัวมีความสุข สอดคล้องกับกุลจิฏฐิติธรรม 4 ข้อใดมากท่ีสุด 
 ก. แม่ของนกน้อยท าบัญชีครัวเรือนประมาณการใช้จ่ายในครอบครัว 
 ข. พ่อของมนูเป็นคนรักครอบครัวและรักลูกมากชอบช่วยแม่ท างานบ้านด้วย 
 ค. แม่ของวนิดาเก็บเสื้อผ้าเก่าของตัวเองมาแก้เย็บใหม่ให้ทันสมัยใส่ไปท างาน 
 ง. พ่อและแม่ของพลอยใสไปเดินห้างทุกวันอาทิตย์ช่วยกันเตรียมของกินของใช้ไว้ไม่ให้ขาด 
14. องอาจเก็บโทรศัพท์ได้จากสนามฟุตบอลจึงน าไปคืนครูประจ าชั้น จากข้อความดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ
ข้อใดมากที่สุด 
 ก. กายสุจริต  มโนสุจริต    ข. วจีสุจริต  กายสุจริต 
 ค. มโนสุจริต  วจีสุจริต      ง. กายสุจริต  มโนทุจริต  วจสีุจริต 
15. การก าหนดจิตอยู่ที่เท้า มือประสานกันไว้ด้านหน้าหรือด้านหลัง ใช้จิตก าหนดอาการที่เท้าก าลังก้าวเดินใน
แต่ละครั้งอย่างช้าๆ ปล่อยจิตให้พ้นจากความกังวล มีความสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 
 ก. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน   ข. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 ค. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน   ง. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
16. “ผู้ดื่มน้ าเมาจะท าให้เกิดผลตามมาหลายประการ”  ข้อความดังกล่าวใครปฏิบัติได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เมาขับ โดนจับแน่    ข. ดื่มไม่ขับ กลับปลอดภัย 

ค. ดื่มและขับ กลับบ้านดีกว่า   ง. โตด้วยน้ านม อย่าเสียคนด้วยน้ าเมา 



 
 

17. น้ าทิพย์เป็นคนเรียบร้อย พูดจาไพเราะ สุภาพ มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ มีจิตอาสา การจะ
ท าแบบนี้อยู่สม่ าเสมอจากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ มีความสัมพันธ์หลักธรรมข้อใดมากที่สุด 
 ก. วุฑฒิธรรม 4     ข. พรหมวิหาร 4 
 ค. สังคหวัตถุ 4     ง. อธิปไตย 3 
18. การปกครองแบบเผด็จการ มักจะน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผู้น าประเทศกับประชาชน จากข้อความนี้มี  
สัมพันธ์กับหลักธรรมข้อใดมากท่ีสุด 
 ก. คณาธิปไตย     ข. อัตตาธิปไตย 
 ค. โลกาธิปไตย     ง. ธัมมาธิปไตย 
19 หากต้องการหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากความไม่รู้ ควรปฏิบัติตนตามหลักธรรมข้อใด 
 ก. อคติ 4     ข. อริยทรัพย์ 7 
 ค. วุฑฒิธรรม 4     ง. พรหมวิหาร 4 
20. หลักธรรมใดมีส่วนช่วยส่งเสริมความสามัคคีของคนในสังคมมากท่ีสุด 
 ก. สังคหวัตถุ 4     ข. วุฑฒิธรรม 4 
 ค. พรหมวิหาร 4     ง. สาราณียธรรม 4 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง  หลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา  

 
1. ข 2. ค  3. ง   4. ค  5. ค  6. ง   7. ค  8. ค  9. ก  10. ข   11. ข 
12. ค 13. ข  14. ก  15. ก  16. ข  17. ค  18. ข   19. ค  20. ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ถอดบทเรียน 
เรื่อง พระรัตนตรยั (ธรรมคุณ) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความพอประมาณ มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ คุณธรรม 

วัตถ ุ

สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม 

น าไปสู่ 



 
 

แบบประเมิน ผังแมงมุม (Spider Man) 

เรื่อง ………………………………………………….. 

ชื่อ …………………………………………………………………………..ชั้น ม……../………เลขที่ ………. 

 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
5 4 3 2 1 รวม

คะแนน 
1 เนื้อหาที่น าเสนอครอบคลุมประเด็น       
2 ความเหมาะสมของผังแมงมุม (Spider 

Man)ต่อเนื้อหา 
      

3 รูปแบบของผังแมงมุม (Spider Man)
มีความสนใจ 

      

4 สื่อความหมาย/เข้าใจง่าย       
                                                                        

รวม 
   

 

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  

                                                                  ................ /................ /................ 
 

 

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 20 ดีมาก 
10 – 12 ดี 

6 - 9 พอใช้ 
ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 



 
 

แบบประเมิน การน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     
5 วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                                                        
รวม 

 

 

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  

                                                                  ................ /................ /................ 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล 
 

ค ำช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรยีน  แลว้ขดี  ลง
ในช่องทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความมี
วินัย 

ความมี
น้ าใจ

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตรง
ต่อเวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
ของผู้รับการประเมิน 

ความ 
ร่วมมือกัน 
ท ากิจกรรม 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความต้ังใจ
ท างาน 

การแก้ไข 
ปัญหา/
หรือ 

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

                                                                    ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน     
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกับสมาชิกในชั้นเรียน     
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียนและชุมชน 
    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผิด ท า

ตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับเพ่ือน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 
    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     
3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        

และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจ าวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ

ผู้อื่นกระท าผิดพลาด 
    



 
 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพ้ืนฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน     
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน     
8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน 

โรงเรียน ชุมชน  
    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
91 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ ากว่า 54 ปรับปรุง 
 



 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่   3  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา     เวลา  10  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  ขันธ์ 5 (อายตนะ)              เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   
              มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 
 
2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
               ขันธ์ 5 (อายตนะ) เป็นธรรมที่ควรรู้ (ทุกข์) และน าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 
3.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1  ตัวชี้วัด   ม.2/8  อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่

ตนนับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
3.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         ด้านความรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ เข้าใจความหมายและการกระท าตามหลักขันธ์ 5 (อายตนะ)          
         ด้านทักษะกระบวนการ 

2. อธิบายความหมายและการกระท าตามหลักขันธ์ 5 (อายตนะ) และน าไปประยุกต์ปฏิบัติ  
          ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     3.   นักเรียนมีวินัยในการเรียนรู้ 
     4.   นักเรียนมีความรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย   

 
4.  สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   อริยสัจ 4 
   - ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 
    : ขันธ์ 5  อายตนะ 
       4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   - 
 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 
  1. ทักษะการวิเคราะห์  



 
 

             2. ทักษะการสร้างความรู้  
             3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
 1.มีวินัย     
 2.ใฝ่เรียนรู้ 
 3.มุ่งม่ันในการท างาน 
       4. อยู่อย่างพอเพียง 
 

7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
      ใหน้ักเรียนถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง สาเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ และท าผังมโน
ทัศน์ (Concept map) 
 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้   
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

        ครูน าภาพของคนในวัยต่างๆ และมีอิริยาบถหลากหลายมาให้นักเรียนดู ตัวอย่างเช่น (ครู:มีเหตุผล วัตถุ) 
  - ภาพดาราสาว  
  - ภาพนักกีฬาหนุ่ม 
  - ภาพเด็กชายและเด็กหญิง วัยประมาณ 2-3 ปี 
  - ภาพคนชราชาย-หญิง 
        -   ภาพผู้ป่วย 

ขั้นที่ 2 จัดการเรียนรู้ 
1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงองค์ประกอบของชีวิต มี 5 ประการ เรียกว่า ขันธ์ 5 คือ “รูป” ส่วนที่

เป็นร่างกาย “เวทนา” ได้แก่ความรู้สึก เช่น (ครู:ความรู้ มีเหตุผล )  
    - มองเห็นภาพดาราสาวสวย มองดูแล้วรู้สึกสบายใจ เรียกว่า สุขเวทนา 
    - มองดูภาพนักกีฬาหนุ่ม ดูแล้วรู้สึกเฉยๆ เรียกว่า อุเบกขาเวทนา 
    - มองดูภาพคนป่วยแล้วมีความรู้สึกไม่สบายใจ เรียกว่า ทุกขเวทนา 
  จากนั้นสามารถแยกแยะได้ จัดว่าเป็น “สัญญา” เช่น ดูภาพดาราสาวก็แยกแยะได้ว่า ดาราสาวนั้นมี

ส่วนประกอบของร่างกายอะไรบ้าง “สังขาร” คือ สิ่งที่ปรุงแต่ง คือ มองภาพดาราว่า สวยอยากเอามือไป
สัมผัส “วิญญาณ” คือ การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และใจ 

2. ครูน าภาพเด็ก ผู้ป่วย แพทย์ และนักธุรกิจมาให้นักเรียนลองยกตัวอย่างให้สอดคล้องกับขันธ์ 5 ครู 
ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม (ครู:พอประมาณ  มีเหตุผล ) 

3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า อายตนะ คือ จุดเชื่อมต่อระหว่างขันธ์ 5 กับสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเรา 
อายตนะจัดเป็นองค์ประกอบของวิญญาณ คือ การรับรู้ ในการรับรู้จะต้องมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ ขันธ์ 5 คือ 
ผู้รู้ ซึ่งรับรู้ผ่านอายตนะภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ส่วนสิ่งที่ถูกรู้ คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
การสัมผัส และการนึกคิด (ธรรมารมณ์) เรียกว่า อายตนะภายนอก อายตนะภายในเป็นเครื่องเชื่อมต่อ
ใจกับโลกภายนอก(ครู:ความรู้ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 



 
 

4. นักเรียนถอดบทเรียน  เรื่อง สาเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์  (นักเรียน:ความรู้ วัตถุ สังคม วัฒนธรรม) 
 
ขั้นที่ 3 สรุป 
     1. ครูและนักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการรับรู้ ซึ่งประกอบด้วย ผู้รู้ และสิ่งที่ถูกรู้ (ครู:ความรู้ เหตุผล 

สังคม  นักเรียน:ความรู้ เหตุผล สังคม) 
     2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1-2  (นักเรียน:ความรู้) 

ค าถาม  1.การที่คนเรามีความรู้สึกสบายใจหรือทุกข์ใจนั้น สอดคล้องกับขันธ์ 5 อย่างไร 
         (เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของขันธ์ 5 ในเรื่องเวทนา เป็นความรู้สึกต่อสิ่งที่รับรู้) 

          2.“เก๋เห็นภาพเด็กน่ารัก จึงเอื้อมมือไปหยิบภาพนั้น” ข้อความนี้สอดคล้องกับขันธ์ 5 อย่างไร 
           (1. รูป สว่นที่เป็นภาพเด็ก 
            2. เวทนา รู้สึกว่าสบายใจ เมื่อดูภาพ 
            3. สัญญา แยกแยะได้ว่าเป็นภาพเด็กน่ารัก 
            4. สังขาร แรงจูงใจให้เอื้อมไปหยิบรูปภาพเด็ก 
     5. วิญญาณ การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5) 
     3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญของขันธ์ 5 เกี่ยวกับอายตนะ นักเรียนสรุปองค์ความรู้ เป็นผัง

มโนทศัน ์(Concept map) (ครู:ความรู้ สังคม  นักเรียน:ความรู้ วัตถุ สิ่งแวดล้อม  สังคม 
วัฒนธรรม) 

 
9.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2 
  2. บัตรภาพ 
 
9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 
  2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://www.aksorn.com/LC/REI/M2/04   
   
10. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1.นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ
ความหมายและการกระท า
ตามหลักขันธ์ 5 (อายตนะ)          
2.อธิบายความหมายและการ 
กระท าตามหลักขันธ์ 5 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจ ผังมโนทัศน์ เรื่อง ขันธ์ 5 ผังมโนทัศน์ เรื่อง ขันธ์ 5 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 



 
 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
(อายตนะ) และน าไป 
ประยุกต์ปฏิบัติ 
3.นักเรียนมีวินัยในการเรียนรู้ 
4.นักเรียนมีความรับผิดชอบ
งานที่ครูมอบหมาย   

ตรวจถอดบทเรียนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 
สาเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ 

ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง สาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดทุกข์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้           
            ................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ..........................................   
.............................................................................................................................................................. .........        
.................................................................................................................. .....................................................            
   ด้านทักษะ/กระบวนการ                                
            ............................................................................................................................. .......................... 
................................................................................................................................................................ .......   
......................................................................................................................... ..............................................       
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
            ............................................................................................................................. .......................... 
....................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. .....................................................................              
             ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน               
            .......................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ..........................................                       
ปัญหาและอุปสรรค 
            ............................................................................................................................. .......................... 
................................................................................................ .......................................................................        
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข 
           ............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ...........................................        
 
      ลงชื่อ 
                         (นางแพรทอง  มูลเทพ)      
         ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  
                                             วันที่…….เดือน…………….………….พ.ศ………. 



 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..… 
   
       ลงชื่อ........................................................ 
                        (นายธง  อินภู่) 
                                                                  ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
                                                                วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............         
  
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
                  (ดร.นุวัฒน์  อุทารสวัสดิ์) 
                                                           รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ                                                                           
                                                              วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............                    
 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่  
            ................................................................ .......................................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................        
 
                        ลงชื่อ 
                                              (นายสุพัฒน์  ศรีพันธุ์) 
                                      ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ 
                                                              วันที…่….เดือน…………….……………….พ.ศ………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัตรภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพดาราสาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพนักกีฬาหนุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเด็กหญิงและเด็กชาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพคนชราชาย-หญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพคนไข ้
 
 
 
 
 
 
 


 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพนักธุรกิจ 
 
  


 



 
 

ถอดบทเรียน 
     เรื่อง  สาเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความพอประมาณ มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ คุณธรรม 

วัตถ ุ

สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม 

น าไปสู่ 



 
 

แบบประเมิน ผังมโนทัศน์ (Concept Map) 
เรื่อง ………………………………………………….. 

ชื่อ …………………………………………………………………………..ชั้น ม……../………เลขที่ ………. 
 
ค าชี้แจง :ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
5 4 3 2 1 รวม

คะแนน 
1 เนื้อหาที่น าเสนอครอบคลุมประเด็น       
2 ความเหมาะสมของผังมโนทัศน์ 

 (Concept Map)ต่อเนื้อหา 
      

3 รูปแบบของผังมโนทัศน์ (Concept 
 Map)มีความสนใจ 

      

4 สื่อความหมาย/เข้าใจง่าย       
                                                                        
รวม 

   

 
                                                  

 
                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  

                                                                  ................ /................ /................ 
 

 

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 20 ดีมาก 
10 – 12 ดี 

6 - 9 พอใช้ 
ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 



 
 

แบบประเมิน การน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     
5 วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                                                        
รวม 

 

 

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  

                                                                  ................ /................ /................ 
 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล 
 

ค ำช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรยีน  แลว้ขดี  ลง
ในช่องทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความมี
วินัย 

ความมี
น้ าใจ

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตรง
ต่อเวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน     
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกับสมาชิกในชั้นเรียน     
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียนและชุมชน 
    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผิด ท า

ตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับเพ่ือน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 
    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     
3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        

และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจ าวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ

ผู้อื่นกระท าผิดพลาด 
    



 
 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพ้ืนฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน     
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน     
8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน 

โรงเรียน ชุมชน  
    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
 91 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ ากว่า 54 ปรับปรุง 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่   3  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา     เวลา  10  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  สมบัติ 4 และวิบัติ 4              เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   
           มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 
 
2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
           สมบัติ 4 เป็นหลักธรรมที่สนับสนุนกรรมดีให้เกิดผล ส่วนวิบัติ 4 เป็นสิ่งสนับสนนุให้กรรมชั่วให้ผล ซึ่ง
บุคคลควรหลีกเลี่ยง เพราะจะน าไปสู่ความทุกข์สมบัติ 4 เป็นหลักธรรมที่สนับสนุนกรรมดีให้เกิดผล ส่วนวิบัติ 4 
เป็นสิ่งสนับสนุนให้กรรมชั่วให้ผล ซึ่งบุคคลควรหลีกเลี่ยง เพราะจะน าไปสู่ความทุกข์ 
 
3.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1  ตัวชี้วัด   ม.2/8  อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่

ตนนับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
     3.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            ด้านความรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ เข้าใจความหมายและการกระท าตามหลักสมบัติ 4 และวิบัติ 4          
            ด้านทักษะกระบวนการ 

2. อธิบายความหมายและการกระท าตามหลักสมบัติ 4 และวิบัติ 4 พร้อมกับหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติได้ 

     ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน รับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย   

 
4.  สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  อริยสัจ 4 
   - สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
    : หลักกรรม  สมบัติ 4  วิบัติ 4 
 
       4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   - 
 
 



 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 
  1. ทักษะการวิเคราะห์  
  2. ทักษะการสร้างความรู้  
  3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
 1.มีวินัย     
 2.ใฝ่เรียนรู้ 
 3.มุ่งม่ันในการท างาน 
       4. อยู่อย่างพอเพียง 
 

7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
      ให้นักเรียนถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การน าหลักกรรม(สมบัติ 4 วิบัติ 4) ไปใช้
ในชีวิต  และแผนผัง ความเหมือนและความแตกต่าง (Compare  and  Contrast) ระหว่าง สมบัติ 4 กับวัติ 4 
 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้    
ขั้นที่ 1   น าเข้าสู่บทเรียน 

    1. ครูน าบทกลอนมาแจกให้นักเรียนแต่ละคนอ่าน ซึ่งเป็นบทกลอนที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการท ากรรมดี กรรม
ชั่ว 3 บท คือ (ครู:พอประมาณ  นักเรียน:ความรู้) 

                    - บุญกรรม - ท าความดี        - ท าการใหญ่ 
 2. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงข้อคิดท่ีได้จากบทกลอน ซึ่งนักเรียนสามารถตอบได้หลากหลาย (ครู:

พอประมาณ  เหตุผล นักเรียน:ความรู้ เหตุผล) เช่น 
  -   คนท าดีย่อมได้ดี 
  - การท ากรรมดีย่อมได้ผลที่เป็นกุศล 
  - จะท าสิ่งใดก็ให้ยึดหลักธรรมเป็นที่พ่ึง 
  - ธรรมะเป็นอาวุธที่สามารถปราบศัตรูได้ 
  -   ให้ทุกข์แก่ผู้อ่ืน ทุกข์ย่อมตอบสนองตนเอง 
 

ขั้นที่ 2   จัดการเรียนรู้ 
      1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เหตุที่ท าให้เกิดทุกข์นั้นมีหลายประการ ซึ่งจัดอยู่ในหลักธรรมที่ควรละ 
เพ่ือไม่ให้เกิดทุกข์ ได้แก่ หลักกรรม (สมบัติ 4 และวิบัติ 4) แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมถึงความหมายของหลักกรรม 
ผลของกรรม ซึ่งมีท้ังผลชั้นในและผลชั้นนอก (ครู:ความรู้ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
      2. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง หลักกรรม (สมบัติ 4 และวิบัติ 4) จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลงในสมุดเพ่ือเป็นความรู้ประกอบการถอดบทเรียน เรื่อง  
หลักกรรม(สมบัติ 4 วิบัติ 4) เสร็จแล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง (นักเรียน:ความรู้  เหตุผล คุณธรรม  



 
 

สังคม วัตถุ วัฒนธรรม) 
 
ขั้นที่ 3 สรุป 
   1. ครูสุ่มนักเรียนน าเสนอ ถอดบทเรียน เรื่อง หลักกรรม(สมบัติ 4 วิบัติ 4) (ครู:ความรู้ นักเรียน:ความรู้ 

วัตถุ สังคม) 
   2.   ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักธรรมสมบัติ 4 และการน าไปใช้ชีวิตประจ าวัน(ครู:

พอประมาณ  มีเหตุผล  นักเรียน:ความรู้ วัฒนธรรม) 
 
ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
         ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักกรรม (สมบัติ 4 และวิบัติ 4) (ครู:ความรู้ เหตุผล) 
 
ขั้นที่ 2   จัดการเรียนรู้   
          นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด (นักเรียน:ความรู้ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เหตุผล คุณธรรม) 

ค าถาม  “เดชชาติเป็นดารารูปหล่อ มีการศึกษาดี ได้รับความนิยมจากคนทั้งประเทศเป็นเวลานาน” ข้อความ
ดังกล่าวสอดคล้องกับสมบัติ 4 อย่างไร 

   (1. อุปธิสมบัติ มีร่างกายสง่างาม 
    2. คติสมบัติ อยู่ในถ่ินที่เจริญ เพราะมีเทคโนโลยีในการสื่อสารได้ทั่วประเทศ และเขาได้รับการศึกษาดี 
    3. กาลสมบัติ สังคมมีความสงบ 
       4. ปโยคสมบัติ เขาปฏิบัติตนดีสม่ าเสมอจึงได้รับความนิยมเป็นเวลานาน 
 
ขั้นที่ 3 สรุป 
 1.นักเรียนร่วมกันสรุปความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสมบัติ 4 และวิบัติ 4 โดยท าเป็นแผนผังความ

เหมือนและความแตกต่าง (Compare  and  Contrast) (นักเรียน:พอประมาณ ความรู้ คุณธรรม 
สังคม วัตถุ) 

    2.ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปโดยหาเหตุผลประกอบผลของการปฏิบัติตนตามสมบัติ 4 และวิบัติ 4 
      (ครู:พอประมาณ  มีเหตุผล  นักเรียน:ความรู้ สังคม วัฒนธรรม) 
 
9.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   (1) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2526. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 
    ประกายพรึก. 
   (2) ราชวรมุนี, พระ (ประยูร ธมฺมจิตโต). 2539. อนุทินธรรมะ ธรรมะส าหรับ 365 วัน.  
    กรุงเทพมหานคร : พุทธธรรม. 
  3) ตัวอย่างบทกลอน 



 
 

  4) ใบงาน  เรื่อง สมบัติ 4 วิบัติ 4 
9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
             1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://www.84000.org/tipitaka/dicid_item.php?i=176 
    
10. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ
ความหมายและการกระท าตาม
หลักสมบัติ 4 และวิบัติ 4          
2. อธิบายความหมายและการ 
กระท าตามหลักสมบัติ 4 และวิบัติ 
 4พร้อมกับหลีกเลี่ยงการปฏิบัติได้ 
3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการ 
ท างาน รับผิดชอบงานที่ครู 
มอบหมาย   

ตรวจใบงาน เรื่อง สมบัติ 4 
วิบัติ 4 

ใบงาน เรื่อง สมบัติ 4 วิบัติ 4 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการ
ท างาน  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแผนผัง ความเหมือน
และความแตกต่าง 
(Compare  and  
Contrast) 

แผนผัง ความเหมือนและความ
แตกต่าง (Compare  and  
Contrast) 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 ตรวจถอดบทเรียนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง การน าหลัก
กรรม(สมบัติ 4 วิบัติ 4) ไป
ใช้ในชีวิต 

ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การน า
หลักกรรม(สมบัติ 4 วิบัติ 4) ไป
ใช้ในชีวิต 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้           
            ............................................................................................................................. .......................... 
...................................................................................................................................................................... .   
............................................................................................................................. ..........................................                   
   ด้านทักษะ/กระบวนการ                                
            ............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. ..........................................   
................................................................. ......................................................................................................  
       ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
            .......................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. .......................................... 
.......................................................................................................................................................................               



 
 

             ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน               
            .......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................                       
            ปัญหาและอุปสรรค 
            ............................................................................................................................. .......................... 
......................................................................................................................................................... ..............        
 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข 
           ......................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ...........................................        
 
      ลงชื่อ 
                         (นางแพรทอง  มูลเทพ)      
         ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  
                                             วันที่…….เดือน…………….………….พ.ศ………. 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..… 
   
       ลงชื่อ........................................................ 
                        (นายธง  อินภู่) 
                                                                  ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
                                                                วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............         
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
 
                  (ดร.นุวัฒน์  อุทารสวัสดิ์) 
                                                           รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ                                                                           
                                                              วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............                    
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่  
            ............................................................................................................................. .......................... 
...................................................................................................... .................................................................        
 
                        ลงชื่อ 
                                              (นายสุพัฒน์  ศรีพันธุ์) 
                                      ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ 
                                                              วันที่…….เดือน…………….……………….พ.ศ………….. 



 
 

เอกสารประกอบการสอน 
ตัวอย่างบทกลอน 

 

 

 บุญกรรม 

  บุญเอ๋ย บุญกรรม 
 ใครท าย่อมดลผลสนอง 
 ให้ทุกข์แก่ท่านเวรจอง 
 ทุกข์นั้นคงต้องถึงตน 
 ให้สุขแก่ท่านหมั่นกอบ 
 สุขตอบดีเด่นเป็นผล 
 กฎกรรมธรรมชาติสากล 
 พึงยลยั้งคิดเตือนจิตเอย. 

 

 

 ท าความดี 

 ท าความดีพาลแกล้งแสร้งกล่าวหา 
 ปราชญ์ไม่นึกน าพาหรือแยแส 
 ด้วยความดีโชติช่วงในดวงแด 
 เกิดผลแก่สังคมนิยมธรรม 
 ดุจหิ่งห้อยนินทาดวงอาทิตย์ 
 หากลองคิดก็จะแลเห็นแง่ข า 
 ไม่สะเทือนผู้เป็นปราชญ์ฉลาดล้ า 
 ซึ่งจะน าแต่ประโยชน์สุขโสตถิ์เอย. 

 

 

  ท าการใหญ่ 

  ท าการใหญ่แม้ซ่ือถือสัจจะ 
 มีธรรมะเป็นอาวุธสุดแข็งขัน 
 ย่อมสามารถปราบไพรีที่ประจัน 
 ให้หวาดหวั่นแพ้ไปไม่รอรา 
 อันกรรมดีท าไว้ย่อมให้ผล 
 สร้างกุศลธรรมจักเฝ้ารักษา 
 เกิดชาติหนึ่งถึงจะตายวายชีวา 
 ให้ลือชาว่าซื่อถือสัตย์เอย. 

 
  



 
 

  ถอดบทเรียน 
เรื่อง การน าหลักกรรม(สมบัติ4 วิบัต4ิ) ไปใช้ในชีวิต 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความพอประมาณ มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ คุณธรรม 

วัตถ ุ

สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม 

น าไปสู่ 



 
 

ใบงาน เรื่อง  สมบัติ 4 วิบัติ 4 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าแผนผัง ความเหมือนและความแตกต่าง (Compare  and  Contrast) ระหว่าง 
หลักธรรมสมบัติ 4 กับวิบัติ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สมบัติ 4  วิบัติ 4 



 
 

แบบประเมิน แผนผังความเหมือนและความแตกต่าง (Compare  and  Contrast) 

เรื่อง ………………………………………………….. 

ชื่อ …………………………………………………………………………..ชั้น ม……../………เลขที่ ………. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 
ล าดับที่ รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

5 4 3 2 1 รวม
คะแนน 

1 เนื้อหาที่น าเสนอครอบคลุมประเด็น       
2 ความเหมาะสมของแผนผังความ

เหมือนและความแตกต่าง (Compare  
and  Contrast)ต่อเนื้อหา 

      

3 รูปแบบของแผนผังความเหมือนและ
ความแตกต่าง (Compare  and  
Contrast)มีความสนใจ 

      

4 สื่อความหมาย/เข้าใจง่าย       
                                                                        

รวม 
   

 
                                                  

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  
                                                                  ................ /................ /................ 
 
 

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 20 ดีมาก 
10 – 12 ดี 

6 - 9 พอใช้ 
ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 



 
 

แบบประเมิน การน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     
5 วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                                                        
รวม 

 

 

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  

                                                                  ................ /................ /................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให ้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล 
 

ค ำช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรยีน  แลว้ขดี  ลง
ในช่องทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความมี
วินัย 

ความมี
น้ าใจ

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตรง
ต่อเวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน     
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกับสมาชิกในชั้นเรียน     
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียนและชุมชน 
    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผิด ท า

ตามสัญญาที่ตนให้ไว้กบัเพ่ือน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 
    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     
3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        

และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจ าวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ

ผู้อื่นกระท าผิดพลาด 
    



 
 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพ้ืนฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน     
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน     
8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน 

โรงเรียน ชุมชน  
    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
91 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ ากว่า 54 ปรับปรุง 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่   3  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา           เวลา  10  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง  อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6         เวลา  1  ชั่วโมง 

      
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
           มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 
 
2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
           อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6 เป็นธรรมที่ควรละ (สมุทัย) ซึ่งบุคคลควรหลีกเลี่ยง เพราะเป็นทาง
น าไปสู่ความทุกข์ 
 
3.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1  ตัวชี้วัด   ม.2/8  อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่

ตนนับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
     3.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            ด้านความรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ เข้าใจความหมายและการกระท าตามหลักอกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6  
            ด้านทักษะกระบวนการ 

2. อธิบายความหมายและการกระท าตามหลักอกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6 และบอกวิธีการ
หลีกเลี่ยงการกระท าอันเป็นหนทางไปสู่ความทุกข์ได้ 

     ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน รับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย   

 
4.  สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  อริยสัจ 4 
   - สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
    : อกุศลกรรมบถ 10 : อบายมุข 6 
          4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   - 
 
 
 



 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 
  1. ทักษะการวิเคราะห์  
  2. ทักษะการสร้างความรู้  
  3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
 1.  มีวินัย     
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 4.  อยู่อย่างพอเพียง 
 
7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

               ให้นักเรียนถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง หลักธรรมที่ควรละ(หลักธรรม 
อกุศลกรรมบถ 10 กับอบายมุข 6) ท าแผนผัง ความเหมือนและความแตกต่าง (Compare  and  Contrast) 
ระหว่าง หลักธรรมอกุศลกรรมบถ 10 กับอบายมุข 6 
 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้    

ขั้นที่ 1   น าเข้าสู่บทเรียน 

    1. ครูน าภาพบุคคลที่กระท ากรรมชั่ว หรือประพฤติตนไปสู่ทางแห่งความชั่ว มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียน 
ร่วมกันวิเคราะห์และตอบค าถามว่า ภาพดังกล่าวมีสาเหตุจากอะไร และเกิด ผลเสียต่อตนเองและสังคมอย่างไร 
(ครู:มีเหตุผล วัตถุ  นักเรียน:ความรู้ มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี สังคม วัฒนธรรม)  

 2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระท าในภาพที่ครูน ามาให้นักเรียนดูนั้น จัดว่าเป็นกรรมชั่ว เป็นทาง 
แห่งความชั่ว แล้วครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักธรรมอกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6( ครู:ความรู้ เหตุผล 
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี วัตถุ) 
 

ขั้นที่ 2   จัดการเรียนรู้ 
      1. ครูมอบหมายให้นักเรียน ศึกษาความรู้เรื่อง อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6 จากหนังสือเรียน 
หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม  (ครู:พอประมาณ มีเหตุผล )       
      2. นักเรียนลงมือศึกษาความรู้ให้นักเรียนถอดบทเรียน เรื่อง หลักธรรมที่ควรละ(อกุศลกรรมบถ 10 กับ
อบายมุข 6) (นักเรียน:ความรู้ เหตุผล วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม) 
      3.นักเรียนท าท าแผนผัง ความเหมือนและความแตกต่าง (Compare  and  Contrast) ระหว่าง 
หลักธรรมอกุศลกรรมบถ 10 กับอบายมุข 6 (นักเรียน:ความรู้ เหตุผล คุณธรรม) 
      4.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 คน ออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนที่มีผลงานแตกต่าง
กันน าเสนอเพ่ิมเติม (ครู:พอประมาณ มีเหตุผล  นักเรียน:ความรู้ คุณธรรม สังคม )  



 
 

ขั้นที่ 3   สรุป 
              ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับอกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6 แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีเป็นทางแห่งความชั่วและทางแห่งความเสื่อม 
(ครู:ความรู้ มีเหตุผล สังคม นักเรียน:ความรู้ มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี สังคม วัฒนธรรม)  
 
9.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   (1) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2526. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 
    ประกายพรึก. 
  3) บัตรภาพ 
9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
             1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://www.aksorn.com/LC/REI/M2/09  
   
10. การวัดและประเมินผล 

ส่ิงที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1.นักเรียนมีความรู้ เข้าใจความหมาย
และการกระท าตามหลัก
อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6  
2.อธิบายความหมายและการกระท า 
ตามหลักอกุศลกรรมบถ 10 
และอบายมุข 6 และบอกวิธีการ 
หลีกเลี่ยงการกระท าอันเป็น 
หนทางไปสู่ความทุกข์ได้ 

ตรวจแผนผัง ความเหมือนและ 
ความแตกต่าง(Compare  and   
Contrast) ระหว่างหลักธรรม 
อกุศลกรรมบถ10 กับอบายมุข 6 
 

แผนผัง ความเหมือนและความ
แตกต่าง (Compare  and  
Contrast) ระหว่าง หลักธรรม
อกุศลกรรมบถ 10 กับอบายมุข 
6 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
รับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย   

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการท างาน  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตรวจถอดบทเรียนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 
หลักธรรมที่ควรละ(หลักธรรม
อกุศลกรรมบถ 10 กับอบายมุข 6) 

ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 
หลักธรรมที่ควรละ(หลักธรรม
อกุศลกรรมบถ 10 กับอบายมุข 
6) 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 



 
 

บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้           
            .......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................   
............................................................................................................................. ..........................................        
................................................................. ......................................................................................................            
   ด้านทักษะ/กระบวนการ                                
            ............................................................................ ........................................................................... 
............................................................................................................................. ..........................................   
....................................................................................................................................... ................................       
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
            .......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ..........................................              
             ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน               
            ............................................................................................................................. .......................... 
................................................................................................... ....................................................................                       
ปัญหาและอุปสรรค 
            ............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. ..........................................        
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข 
           .........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...........................................        
 
      ลงชื่อ 
                         (นางแพรทอง  มูลเทพ)      
         ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  
                                             วันที่…….เดือน…………….………….พ.ศ………. 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..… 
   
       ลงชื่อ........................................................ 
                        (นายธง  อินภู่) 
                                                                  ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
                                                                วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............         



 
 

 ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                  (ดร.นุวัฒน์  อุทารสวัสดิ์) 
                                                           รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ                                                                           
                                                              วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............                    
 
ความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่  
            ............................................................................................................................. .......................... 
........................................................... ............................................................................................................        
 
                        ลงชื่อ 
                                              (นายสุพัฒน์  ศรีพันธุ์) 
                                      ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ 
                                                              วันที่…….เดือน…………….……………….พ.ศ………….. 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
 

ถอดบทเรียน 

เรื่อง หลักธรรมที่ควรละ(อกุศลกรรมบถ 10 กับอบายมุข 6) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ความพอประมาณ มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ คุณธรรม 

วัตถ ุ

สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม 

น าไปสู่ 



 
 

ใบงาน เรื่อง  หลักธรรมอกุศลกรรมบถ 10 กับอบายมุข 6 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าแผนผัง ความเหมือนและความแตกต่าง (Compare  and  Contrast) ระหว่าง 
หลักธรรมอกุศลกรรมบถ 10 กับอบายมุข 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อกุศลกรรมบถ 10 อบายมุข 6 



 
 

แบบประเมิน แผนผัง ความเหมือนและความแตกต่าง (Compare  and  Contrast) 

เรื่อง ………………………………………………….. 

ชื่อ …………………………………………………………………………..ชั้น ม……../………เลขที่ ………. 

 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
5 4 3 2 1 รวมคะแนน 

1 เนื้อหาที่น าเสนอครอบคลุมประเด็น       
2 ความเหมาะสมของแผนผัง ความ

เหมือนและความแตกต่าง (Compare  
and  Contrast) ต่อเนื้อหา 

      

3 รูปแบบของแผนผัง ความเหมือนและ
ความแตกต่าง (Compare  and  
Contrast) มีความสนใจ 

      

4 สื่อความหมาย/เข้าใจง่าย       
                                                                        

รวม 
   

 

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน  

                                                                     ................ /................ /................ 
 

 

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 20 ดีมาก 
10 – 12 ดี 

6 - 9 พอใช้ 
ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 



 
 

แบบประเมิน การน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     
5 วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                                                        
รวม 

 

 

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน  

                                                                     ................ /................ /................ 
 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล 
 

ค ำช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรยีน  แลว้ขดี  ลง
ในช่องทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความมี
วินัย 

ความมี
น้ าใจ

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตรง
ต่อเวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงใน
ช่องทีต่รงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน     
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกับสมาชิกในชั้นเรียน     
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียนและชุมชน 
    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผิด ท า

ตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับเพ่ือน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 
    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     
3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        

และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจ าวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ

ผู้อื่นกระท าผิดพลาด 
    



 
 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพ้ืนฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน     
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน     
8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน 

โรงเรียน ชุมชน  
    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
91 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ ากว่า 54 ปรับปรุง 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่   3  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา     เวลา  10  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง  สุข 2 (สามิสสุข และนิรามิสสุข)             เวลา  1  ชั่วโมง 

      
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
           มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 
 
2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
           สุข 2 ซึ่งประกอบด้วย สามิสสุข นิรามิสสุข เป็นธรรมที่อยู่ในหมวดนิโรธ เป็นข้อธรรมที่เราควรบรรลุ      
เพ่ือเป็นการดับทุกข์ 
 
3.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1  ตัวชี้วัด   ม.2/8  อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่

ตนนับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
     3.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            ด้านความรู้ 

1. อธิบายความหมายและการกระท าตามหลักสามิสสุข และนิรามิสสุขได้ 
            ด้านทักษะกระบวนการ 

2. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมสามิสสุข และนิรามิสสุขได้อย่างเหมาะสม 
     ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    3.  นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน รับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย   
 
4.  สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  อริยสัจ 4 
   - นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) : สุข 2 (สามิส นิรามิส) 
          4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   - 
 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 
  1. ทักษะการวิเคราะห์  



 
 

  2. ทักษะการสร้างความรู้  
  3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
 1.  มีวินัย     
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 4.  อยู่อย่างพอเพียง 
 
7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

              ให้นักเรียนถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง หลักธรรมที่ควรบรรลุ(สามิสสุข 
 และนิรามิสสุข)ท าแผนผังความเหมือนและความแตกต่าง (Compare and Contrast) ระหว่าง สามิสสุข กับ 
นิรามิสสุข  
 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้    

ขั้นที่ 1   น าเข้าสู่บทเรียน 

    1. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าว่า นักเรียนเคยมีความสุขในเรื่องใดบ้าง เพราะเหตุใดจึงมีความสุข ซึ่งนักเรียน 
จะตอบต่างกัน (ครู:พอประมาณ  มีเหตุผล นักเรียน:ความรู้ เหตุผล  คุณธรรม สังคม วัฒนธรรม)  เช่น  
  - กินอาหารอร่อย - ใส่เสื้อผ้าสวยๆ 
  - ได้เงินรางวัลจากพ่อแม่ - ได้ของขวัญวันเกิดมากมาย 
  - ได้ไปเที่ยวดูหนัง ฟังเพลง  ฯลฯ 
 
ขั้นที่ 2 จัดการเรียนรู้ 
 

1. ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ตัวอย่างที่นักเรียนน าเสนอในข้อ 1 ว่าการกระท าใดที่จัดว่าเป็นความสุข 
ตลอดไป พร้อมอธิบายเหตุผล (ครู:พอประมาณ  มีเหตุผล นักเรียน:ความรู้ เหตุผล  สังคม)   

2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การแบ่งประเภทของความสุขนั้นแบ่งได้หลายวิธี แต่วิธีหนึ่งอาจ 
แบ่งออกเป็นสามิสสุข คือ ความสุขทางวัตถุ กับ นิรามิสสุข คือ ความสุขทางใจ สามิสสุขหรือกามสุข เป็น
ความสุขที่เป็นของธรรมดาส าหรับคนทั่วไป และคิหิสุข เป็นความสุขของชาวบ้าน (ครู:ความรู้  มีเหตุผล 
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี สังคม วัฒนธรรม)   

3. ครูให้นักเรียนถอดบทเรียน เรื่อง หลักธรรมที่ควรบรรลุ(สามิสสุข และนิรามิสสุข) (ครู:พอประมาณ  มี 
เหตุผล นักเรียน:ความรู้ เหตุผล)   
    4. นักเรียนท าท าแผนผัง ความเหมือนและความแตกต่าง (Compare  and  Contrast) ระหว่าง หลักธรรม 
สามิสสุข กับนิรามิสสุข (นักเรียน:ความรู้  คุณธรรม วัตถุ สังคม)   

4. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 คน ออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนที่มีผลงานแตกต่าง 
กันน าเสนอเพ่ิมเติม (ครู:พอประมาณ  มีเหตุผล นักเรียน:ความรู้ คุณธรรม  สังคม วัฒนธรรม)   



 
 

 
     6. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด(นักเรียน:ความรู้ เหตุผล)   
ค าถาม  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้มีความสุขทางใจ (นิรามิสสุข) ได้อย่างไรบ้าง 

 
ขั้นที่ 3   สรุป 
   1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะส าคัญของการปฏิบัติตามสามิสสุขและนิรามิสสุข และ 
ผลที่ได้รับ(ครู:ความรู้  มีเหตุผล สังคม วัฒนธรรม นักเรียน:ความรู้  มีเหตุผล สังคม วัฒนธรรม)  
   2.นักเรียนช่วยกันเสนอแนวทางการปฏิบัติตน เพ่ือให้เกิดความสุขทั้งทางกาย และทางใจอย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม กับวัยของนักเรียน (นักเรียน:ความรู้  มีเหตุผล สังคม วัฒนธรรม)  
 
9.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   (1) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2526. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 
    ประกายพรึก  
  3) บัตรภาพ 
 
9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
             1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://www.aksorn.com/LC/REI/M2/09    
 
10. การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1.อธิบายความหมายและการ
กระท าตามหลักสามิสสุข และนิรา
มิสสุขได้ 
2.ปฏิบัติตนตามหลักธรรมสามิสสุข 
 และนิรามิสสุขได้อย่างเหมาะสม 
 

ตรวจแผนผัง ความเหมือนและ 
ความแตกต่าง(Compare  and   
Contrast) ระหว่างหลักธรรม 
สามิสสุข กับนิรามิสสุข  

แผนผัง ความเหมือนและความ 
แตกต่าง (Compare  and 
Contrast) ระหว่าง 
หลักธรรมสามิสสุข กับนิรา 
มิสสุข  

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

3.  นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน รับผิดชอบงานที่ครู
มอบหมาย  
  

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการท างาน  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 



 
 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
 ตรวจถอดบทเรียนตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 
 หลักธรรมที่ควรบรรลุ(สามิสสุข 
 และนิรามิสสุข) 

ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง  
หลักธรรมที่ควรบรรลุ(สามิสสุข 
และนิรามิสสุข) 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้           
            ............................................................................................................................. .......................... 
......................................................................................................................................................... ..............   
.................................................................................................................. .....................................................                  
   ด้านทักษะ/กระบวนการ                                
            ....................................................................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. ..........................................   
.......................................................................................................................................................................       
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
            .............................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................................................................................... ............              
             ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน               
            .......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................                       
ปัญหาและอุปสรรค 
            ............................................................................................................................. .......................... 
......................................................................................................................................................... ..............        
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข 
           .......................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ...........................................        
 
      ลงชื่อ 
                         (นางแพรทอง  มูลเทพ)      
         ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  
                                             วันที่…….เดือน…………….………….พ.ศ………. 
 



 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
   
       ลงชื่อ........................................................ 
                        (นายธง  อินภู่) 
                                                                  ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
                                                                วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............         
 
 ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                  (ดร.นุวัฒน์  อุทารสวัสดิ์) 
                                                           รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ                                                                           
                                                              วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............                    
 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่  
            ............................................................................................................................. .......................... 
....................................................................................................... ................................................................        
 
                        ลงชื่อ 
                                              (นายสุพัฒน์  ศรีพันธุ์) 
                                      ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ 
                                                              วันที่…….เดือน…………….……………….พ.ศ………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ถอดบทเรียน 

เรื่อง หลักธรรมที่ควรบรรลุ(สามิสสุข และนิรามิสสุข) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ความพอประมาณ มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ คุณธรรม 

วัตถ ุ

สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม 

น าไปสู่ 



 
 

ใบงาน เรื่อง  หลักธรรมสามิสสุข กับนิรามิสสุข 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าแผนผัง ความเหมือนและความแตกต่าง (Compare  and  Contrast) ระหว่าง 
หลักธรรมสามิสสุข กับนิรามิสสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สามิสสุข นิรามิสสุข 



 
 

แบบประเมิน แผนผัง ความเหมือนและความแตกต่าง (Compare  and  Contrast) 

เรื่อง ………………………………………………….. 

ชื่อ …………………………………………………………………………..ชั้น ม……../………เลขที่ ………. 

 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 
ล าดับที่ รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

5 4 3 2 1 รวมคะแนน 

1 เนื้อหาที่น าเสนอครอบคลุมประเด็น       
2 ความเหมาะสมของแผนผัง ความ

เหมือนและความแตกต่าง (Compare  
and  Contrast) ต่อเนื้อหา 

      

3 รูปแบบของแผนผัง ความเหมือนและ
ความแตกต่าง (Compare  and  
Contrast) มีความสนใจ 

      

4 สื่อความหมาย/เข้าใจง่าย       
                                                                        

รวม 
   

 
                                                  
 

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  
                                                                  ................ /................ /................ 
 

 

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 20 ดีมาก 
10 – 12 ดี 

6 - 9 พอใช้ 
ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 



 
 

แบบประเมิน การน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับท่ี รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     
5 วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                                                        
รวม 

 

 

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  

                                                                  ................ /................ /................ 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล 
 

ค ำช้ีแจง :  ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรยีน  แลว้ขดี  ลง
ในช่องทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความมี
วินัย 

ความมี
น้ าใจ

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตรง
ต่อเวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน     
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกับสมาชิกในชั้นเรียน     
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียนและชุมชน 
    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกตอ้ง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผิด ท า

ตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับเพ่ือน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 
    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     
3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        

และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจ าวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ

ผู้อื่นกระท าผิดพลาด 
    



 
 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพ้ืนฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน     
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน     
8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน 

โรงเรียน ชุมชน  
    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
91 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ ากว่า 54 ปรับปรุง 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่   3  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา     เวลา  10  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 ดรุณธรรม 6 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 และกุศลกรรมบถ 10  เวลา  2  ชั่วโมง 

      
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
           มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 
 
2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
           การที่บุคคลปฏิบัติตนตามหลักธรรมบุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา ดรุณธรรม 6 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 
และกุศลกรรมบถ 10 ย่อมเป็นทางที่จะน าไปสู่ความดับทุกข์ 
 
3.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1  ตัวชี้วัด   ม.2/8  อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่

ตนนับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
     3.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            ด้านความรู้ 

1. อธิบายความหมายของบุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
            ด้านทักษะกระบวนการ 

2. อธิบายความหมาย วิเคราะห์การกระท าของดรุณธรรม 6 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 และกุศลกรรมบถ 
   10 และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

     ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย และรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย   

 
4.  สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
              อริยสัจ 4 
      - มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) : บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา 
    : ดรุณธรรม 6 : กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 : กุศลกรรมบถ 10 
          4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   - 
 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 



 
 

 5.2 ความสามารถในการคิด 
  1.ทักษะการวิเคราะห์  
  2.ทักษะการคิดตามแนวพุทธธรรม 
  3.ทักษะการสร้างความรู้ 
  4.ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
 1.มีวินัย     
 2.ใฝ่เรียนรู้ 
 3.มุ่งม่ันในการท างาน 
 4.อยู่อย่างพอเพียง 
 

7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
                  ให้นักเรียนท าแผนผังความคิด เรื่อง กุลจิรัฏฐิติธรรม 4  ดรุณธรรม 6   กุศลกรรมบถ 10 
 ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การน าธรรมที่ควรเจริญไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

     1. ครูน าตัวอย่างข่าวหรือเหตุการณ์มาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ (ครู:มีเหตุผล  คุณธรรม สังคม วัตถุ)
เช่น  

  - การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือได้รับความเดือดร้อน 
  - การแนะน าด้านการประกอบอาชีพต่างๆ 
  - การท ากิจกรรมของเยาวชนในทางท่ีดีงาม 
  - ครอบครัวตัวอย่าง 
  - คนดีศรีสังคม 
  - ผู้ประสบความส าเร็จในชีวิต 
 2. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า บุคคลดังกล่าวหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความประพฤติอัน

เป็นแบบอย่างในทางที่ดีอย่างไรบ้าง พร้อมให้เหตุผล (ครู:พอประมาณ มีเหตุผล  นักเรียน:ความรู้ มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ีคุณธรรม สังคม) 

ขั้นที่ 2 จัดการเรียนรู้ 
  1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จับคู่กันเป็น 4 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง หลักธรรมที่ควรเจริญ 

จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม คู่ละ 1 หัวข้อ ดังนี้ (ครู:พอประมาณ มีเหตุผล) 
   1) บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา    3) กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 
   2) ดรุณธรรม 6     4) กุศลกรรมบถ 10 
  2. สมาชิกแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้ตามหัวข้อที่ก าหนด แล้วถอดบทเรียน เรื่อง การน าธรรมที่ควร

เจริญไปใช้ในชีวิตประจ าวัน(นักเรียน:ความรู้ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี คุณธรรม สังคม) 



 
 

       3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1(นักเรียน:ความรู้ คุณธรรม ) 
ค าถาม 1.นักเรียนที่ประสบความส าเร็จ สอบเข้าเรียนต่อในระดับต่างๆ ได้นั้น แสดงถึงการปฏิบัติตน  ตาม
หลักดรุณธรรมอย่างไร 
          (รักษาสุขภาพดี มีวินัย ปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดี ตั้งใจเรียน ท าในสิ่งที่ถูกต้อง ขยันหมั่นเพียร) 
 

ขัน้ที่ 3 สรุป 
       1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักธรรมที่ควรเจริญ (ครู:ความรู้ สังคม วัฒนธรรม นักเรียน:ความรู้  
สังคม วัฒนธรรม)  
       2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเสนอแนะแนวทางการวางแผนการปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ควรเจริญ และให้ 
นักเรียนทุกคนได้น าไปปฏิบัติจริงในการด าเนินชีวิต(ครู:พอประมาณ มีเหตุผล  นักเรียน:ความรู้ เหตุผล มี 
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ีคุณธรรม วัฒนธรรม) 
 
ชั่วโมงที่ 2  
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระท าของบุคคลดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางการด าเนินชีวิตใน 
เรื่อง มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ซึ่งประกอบด้วย บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา ดรุณธรรม 6 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 
และกุศลกรรมบถ 10 จากนั้นครูอธิบายสาระส าคัญเก่ียวกับความหมาย และความส าคัญของหลักธรรมดังกล่าว
ให้นักเรียนฟัง (ครู:ความรู้ มีเหตุผล  คุณธรรม สังคม) 
 
ขั้นที่ 2 จัดการเรียนรู้ 
       1.สมาชิกแต่ละกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้จากเรื่องที่ตนศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ ( นักเรียน: 
พอประมาณ  ความรู้ เหตุผล คุณธรรม สังคม) 
   1) ความหมาย และหัวข้อธรรมส าคัญ 
   2) ตัวอย่างการกระท าตามหลักธรรม 
  2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 2 (นักเรียน:ความรู้ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คุณธรรม) 

 ค าถาม 2.ในชีวิตประจ าวันนักเรียนได้ปฏิบัติตนตามหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม 4 อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง 
  3. ครูมอบหมายให้นักเรียนสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิด (Mind Mapping) เรื่อง  กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 
ดรุณธรรม 6   กุศลกรรมบถ 10(ครู:มีเหตุผล นักเรียน:ความรู้ มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี คุณธรรม สังคม วัตถุ 
วัฒนธรรม ) 
  4. ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องและคอยอธิบายเพิ่มเติม 
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน (ครู:พอประมาณ นักเรียน:ความรู้ มีเหตุผล คุณธรรม) 
  5. ครูให้นักเรียนร่วมกันเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมรรค เกี่ยวกับการเป็นกัลยาณมิตร  
โยนิโสมนสิการ ดรุณธรรม กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 และกุศลกรรมบถ 10 (ครู:พอประมาณ มีเหตุผล  คุณธรรม
นักเรียน:ความรู้  คุณธรรม สังคม วัฒนธรรม) 
 
ขัน้ที่ 3 สรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ควรเจริญ และแนวทางการปฏิบัติ  
(ครู:ความรู้ มีคุณธรรม สังคม  นักเรียน:ความรู้  คุณธรรม สังคม) 



 
 

2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเสนอแนะแนวทางการวางแผนการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในชั่วโมงเรียนต่อไป  
และให้นักเรียนทุกคนได้น าไปปฏิบัติจริงในการด าเนินชีวิต (ครู:พอประมาณ มีเหตุผล  คุณธรรม นักเรียน:
ความรู้  เหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  คุณธรรม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม) 
 

9.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   (1) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2526. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 
    ประกายพรึก. 
   (2) วศิน อินทสระ. 2548. หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :  
    บริษัท เอ.ไอ.เอ. จ ากัด (เครือน าทอง). 
  3) ตัวอย่างข่าว 
   
9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
             1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
       
10. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1.อธิบายความหมายของบุพพนิมิต 
ของมัชฌิมาปฏิปทา และปฏิบัติได้ 
อย่างถูกต้อง 
2.อธิบายความหมาย วิเคราะห์การ 
กระท าของดรุณธรรม 6 กุลจิรัฏฐิต ิ
ธรรม 4 และกุศลกรรมบถ10 และ 
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

ตรวจ แผนผังความคิด (Mind 
 Mapping) เรื่อง เรื่อง  กุลจิรัฏ 
ฐิติธรรม 4 ดรุณธรรม 6    
กุศลกรรมบถ 10 
 

แผนผังความคิด (Mind 
 Mapping) เรื่อง เรื่อง  กุลจิรัฏ 
ฐิติธรรม 4 ดรุณธรรม 6    
กุศลกรรมบถ 10 
 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการ 
ท างาน มีวินัย และรับผิดชอบงาน 
ที่ครูมอบหมาย   
 
 

ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานราย
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 ตรวจถอดบทเรียนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 
การน าธรรมที่ควรเจริญไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การน า
ธรรมที่ควรเจริญไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 



 
 

บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้           
            ............................................................................................................................. .......................... 
............................................................... ........................................................................................................   
............................................................................................................................. ..........................................        
............................................................................................................................. ..........................................            
   ด้านทักษะ/กระบวนการ                                
            ............................................................................................................................. .......................... 
......................................................................................... ..............................................................................   
............................................................................................................................. ..........................................  
      ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
            ............................................................................................................................. .......................... 
................................................................ .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................              
             ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน               
            ............................................................................................................................. .......................... 
..................................................................................................................................... ..................................                       
ปัญหาและอุปสรรค 
            .......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................        
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข 
           ............................................................................................................................. ............................ 
....................................................................................................................................................................... .        
 
      ลงชื่อ 
                         (นางแพรทอง  มูลเทพ)      
         ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  
                                             วันที่…….เดือน…………….………….พ.ศ………. 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..… 
   
       ลงชื่อ........................................................ 
                        (นายธง  อินภู่) 
                                                                  ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
                                                                วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............         



 
 

  
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                  (ดร.นุวัฒน์  อุทารสวัสดิ์) 
                                                           รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ                                                                           
                                                              วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............                    
 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่  
            ....................................................................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. ..........................................        
 
                        ลงชื่อ 
                                              (นายสุพัฒน์  ศรีพันธุ์) 
                                      ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ 
                                                              วันที่…….เดือน…………….……………….พ.ศ………….. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ถอดบทเรียน 

เรื่อง การน าธรรมที่ควรเจริญไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความพอประมาณ มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ คุณธรรม 

วัตถ ุ

สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม 

น าไปสู่ 



 
 

แบบประเมิน แผนผังความคิด (Mind Mapping) 

เรื่อง ………………………………………………….. 

ชื่อ …………………………………………………………………………..ชั้น ม……../………เลขที่ ………. 

 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
5 4 3 2 1 รวม

คะแนน 
1 เนื้อหาที่น าเสนอครอบคลุมประเด็น       
2 ความเหมาะสมของแผนผังความคิด

ต่อเนื้อหา 
      

3 รูปแบบของแผนผังความคิดมีความ
สนใจ 

      

4 สื่อความหมาย/เข้าใจง่าย       
                                                                        

รวม 
   

 

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  

                                                                  ................ /................ /................ 
 

 

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 20 ดีมาก 
10 – 12 ดี 

6 - 9 พอใช้ 
ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 



 
 

แบบประเมิน การน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     
5 วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                                                        
รวม 

 

 

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  

                                                                  ................ /................ /................ 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล 
 

ค ำช้ีแจง :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ ชือ่-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความมี
วินัย 

ความมี
น้ าใจ

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตรง
ต่อเวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน     
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกับสมาชิกในชั้นเรียน     
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียนและชุมชน 
    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผิด ท า

ตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับเพ่ือน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 
    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     
3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        

และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจ าวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ

ผู้อื่นกระท าผิดพลาด 
    



 
 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพ้ืนฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน     
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน     
8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน 

โรงเรียน ชุมชน  
    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
91 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ ากว่า 54 ปรับปรุง 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่   3  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา     เวลา  10  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 สติปัฏฐาน 4 และมงคล 38   
(ประพฤติธรรม เว้นจาก  ความชั่ว เว้นจากการดื่มน้ าเมา)                                เวลา  2  ชั่วโมง 

      
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
           มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 
 
2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
           การที่บุคคลปฏิบัติตามหลักธรรม สติปัฏฐาน 4 และมงคลในหัวข้อ ประพฤติธรรม เว้นจากความชั่ว 
เว้นจากการดื่มน้ าเมา ย่อมเป็นทางที่จะน าไปสู่ความดับทุกข์ 
 
3.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1  ตัวชี้วัด   ม.2/8  อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่

ตนนับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
     3.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            ด้านความรู้ 

1. อธิบายความหมาย หลักธรรมสติปัฏฐาน 4 และมงคล 38 ในหัวข้อประพฤติธรรม เว้นจาก
ความชั่ว เว้นจากการดื่มน้ าเมา และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง            

            ด้านทักษะกระบวนการ 
2. วิเคราะห์การกระท าตามหลักธรรมสติปัฏฐาน 4 และมงคล 38 ในหัวข้อประพฤติธรรม เว้น

จากความชั่ว เว้นจากการดื่มน้ าเมา และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
     ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     3.  นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน รับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย   
 
4.  สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  อริยสัจ 4 
   - มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
    : สติปัฏฐาน 4 
    : มงคล 38  
      ประพฤติธรรม  เว้นจากความชั่ว  เว้นจากการดื่มน้ าเมา 



 
 

 
          4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   - 
 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 
  1. ทักษะการวิเคราะห์  
  2. ทักษะการคิดตามแนวพุทธธรรม 
  3. ทักษะการสร้างความรู้  
             4. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
 1. มีวินัย     
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 4.   อยู่อย่างพอเพียง 
 
7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

              ให้นักเรียนท าแผนผัง ก้างปลา (fishbone  map) ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เรื่อง ข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาหลักธรรมสติปัฎฐาน และมงคล 38 
 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูน าภาพมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และตอบค าถามว่า ภาพดังกล่าวมีสาเหตุจาก 
อะไร และเกิดผลเสียต่อตนเองและสังคมอย่างไร เช่น (ครู:พอประมาณ มีเหตุผล  คุณธรรม  วัตถุ นักเรียน:
ความรู้  เหตุผล คุณธรรม สังคม วัตถุ) 
  - ภาพคนตกปลา    
  - ภาพคนเมาสุรา    
  -   ภาพคนทะเลาะกัน 
 2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระท าในภาพที่ครูน ามาให้นักเรียนดูนั้น จัดว่าเป็นกรรมชั่ว เป็นทาง
แห่งความชั่ว (ครู:ความรู้ มีเหตุผล  คุณธรรม) 
 

ขั้นที ่2 จัดการเรียนรู้ 
 1.นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง สติปัฏฐาน 4 และมงคล 38 จากหนังสือเรียน หนังสือ 
ค้นคว้าเพ่ิมเติม แล้วถอดบทเรียน เรื่อง ข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาหลักธรรมสติปัฎฐาน และมงคล 38 



 
 

(นักเรียน:พอประมาณ ความรู้  สังคม วัตถุ คุณธรรม) 
 2.นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1 (นักเรียน: ความรู้) 
ค าถาม     1.“เมื่อมีผู้มาชวนเราให้ท าในสิ่งที่ไม่ดี แต่เรารู้จักยับยั้งใจไม่ท าตาม” สอดคล้องกับสติปัฏฐาน 4 
อย่างไร 
    (มีสัมมาสติ (สติที่ชอบ) คอยเตือนตนเองไม่ให้หลงไปในทางที่ผิด) 
   
ขั้นที่ 3 สรุป 

1.ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ ถอดบทเรียน เรื่อง ข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาหลักธรรมสติปัฎฐาน 
และมงคล 38 (นักเรียน:พอประมาณ ความรู้  เหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี คุณธรรม สังคม วัฒนธรรม 
วัตถุ)  
   2. นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักสติปัฏฐาน 4 เกี่ยวกับการน าไปปรับใช้ในชีวิต(นักเรียน:
ความรู้  เหตุผล คุณธรรม วัฒนธรรม) 
 

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
        1. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักธรรม สติปัฏฐาน 4 และมงคล 38 ในหัวข้อ 
ประพฤติธรรม เว้นความชั่ว และเว้นจากการดื่มน้ าเมา (ครู:พอประมาณ มีเหตุผล  คุณธรรม นักเรียน:
ความรู้  เหตุผล คุณธรรม วัฒนธรรม) 
  2. ครูสุ่มให้นักเรียนตอบค าถามการปฏิบัติตนตามหลักธรรม สติปัฏฐาน 4 และมงคล 38 ในหัวข้อ 
ประพฤติธรรม เว้นความชั่ว และเว้นจากการดื่มน้ าเมา (ครู:พอประมาณ มีเหตุผล  นักเรียน:ความรู้  เหตุผล 
คุณธรรม) 
 
ขัน้ที่ 2 จัดการเรียนรู้ 

   1. ครูมอบหมายให้นักเรียนท าแผนผังก้างปลา(fishbone map)  เรื่อง ปัญหานักเรียนไม่ส่งการบ้าน 
(ครู:พอประมาณ มีเหตุผล  นักเรียน:ความรู้  เหตุผล คุณธรรม วัตถุ) 

2.ครูสุ่มนักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูเสนอแนะเพ่ิมเติม (ครู:พอประมาณ  เหตุผล ความรู้
นักเรียน:พอประมาณ ความรู้  คุณธรรม สังคม) 
  

ขั้นที่ 3 สรุป 
   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้และแนวทางการปฏิบัติตนตามมงคล 38 ในเรื่อง ประพฤติ 
ธรรม เว้นความชั่ว เว้นจากการดื่มน้ าเมา (ครู:ความรู้ มีเหตุผล  คุณธรรม สังคม นักเรียน:ความรู้  เหตุผล 
คุณธรรม สังคม) 
 
9.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 



 
 

   (1) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2526. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 
    ประกายพรึก. 
   (2) วศิน อินทสระ. 2548. หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :  
    บริษัท เอ.ไอ.เอ. จ ากัด (เครือน าทอง). 
  3) บัตรภาพ 
   
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
             1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
       
10. การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1.อธิบายความหมาย หลักธรรมสติ 
ปัฏฐาน 4 และมงคล 38 ในหัวข้อ 
ประพฤติธรรม เว้นจากความชั่ว  
เว้นจากการดื่มน้ าเมา และปฏิบัติ 
ตนได้อย่างถูกต้อง            
2.วิเคราะห์การกระท าตาม 
หลักธรรมสติปัฏฐาน 4 และมงคล 
38 ในหัวข้อประพฤติธรรม เว้น 
จากความชั่ว เว้นจากการดื่มน้ าเมา 
 และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

ตรวจ แผนผังก้างปลา เรื่อง 
ปัญหานักเรียนไม่ส่งการบ้าน  

แผนผังก้างปลา  เรื่อง ปัญหา
นักเรียนไม่ส่งการบ้าน 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจถอดบทเรียนตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เรื่อง ข้อคิดท่ีได้จากการศึกษา 
หลักธรรมสติปัฎฐาน และมงคล 
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ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
เรื่อง ข้อคิดท่ีได้จากการศึกษา 
หลักธรรมสติปัฎฐาน และ 
มงคล 38 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

3.  นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน รับผิดชอบงานที่ครู
มอบหมาย   

ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 



 
 

บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้           
            .................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..........................................   
............................................................................................................................................................. ..........        
................................................................................................................. ......................................................            
   ด้านทักษะ/กระบวนการ                                
            ............................................................................................................................ ........................... 
............................................................................................................................. ..........................................   
.......................................................................................................................................................................       
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
            ................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
................................................................................................................................................................ .......              
             ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน               
            .......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................                       
ปัญหาและอุปสรรค 
            ............................................................................................................................. .......................... 
.............................................................................................................................................................. .........        
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข 
           ............................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ...........................................        
 
      ลงชื่อ 
                         (นางแพรทอง  มูลเทพ)      
         ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  
                                             วันที่…….เดือน…………….………….พ.ศ………. 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
   
       ลงชื่อ........................................................ 
                        (นายธง  อินภู่) 
                                                                  ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
                                                                วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............         



 
 

  
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
 
                  (ดร.นุวัฒน์  อุทารสวัสดิ์) 
                                                           รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ                                                                           
                                                              วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .............                    
 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่  
            ................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ...........................................................        
 
                        ลงชื่อ 
                                              (นายสุพัฒน์  ศรีพันธุ์) 
                                      ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ 
                                                              วันที่…….เดือน…………….……………….พ.ศ………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

ถอดบทเรียน 

เรื่อง ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาหลักธรรมสติปัฎฐาน และมงคล 38 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความพอประมาณ มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ คุณธรรม 

วัตถ ุ

สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม 

น าไปสู่ 



 
 

 

แผนผังก้างปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหานักเรียน 
ไม่ส่งการบ้าน 



 
 

 
แบบประเมิน แผนผัง ก้างปลา (fishbone map) 

เรื่อง ………………………………………………….. 

ชื่อ …………………………………………………………………………..ชั้น ม……../………เลขที่ ………. 

 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 
ล าดับที่ รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

5 4 3 2 1 รวมคะแนน 

1 เนื้อหาที่น าเสนอครอบคลุมประเด็น       
2 ความเหมาะสมของแผนผัง ก้างปลา 

ต่อเนื้อหา 
      

3 รูปแบบของแผนผัง ก้างปลา มีความ
สนใจ 

      

4 สื่อความหมาย/เข้าใจง่าย       
                                                                        

รวม 
   

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  
                                                                  ................ /................ /................ 
 

 

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 20 ดีมาก 
10 – 12 ดี 

6 - 9 พอใช้ 
ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 



 
 

แบบประเมิน การน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     
5 วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                                                        
รวม 

 

 

                                                  
 

                                                      ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  

                                                                  ................ /................ /................ 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความมี
วินัย 

ความมี
น้ าใจ

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตรง
ต่อเวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 
 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 



 
 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน     
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกับสมาชิกในชั้นเรียน     
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียนและชุมชน 
    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียน    
และชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผิด ท า

ตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับเพ่ือน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 
    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     
3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        

และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจ าวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ

ผู้อื่นกระท าผิดพลาด 
    



 
 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพ้ืนฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน     
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน     
8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน 

โรงเรียน ชุมชน  
    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
91 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ ากว่า 54 ปรับปรุง 
 


