
                    ส่วนหวัของแผนการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาศีลธรรมและจริยธรรม 
 

ขั้นตอน ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการ ผลท่ีไดรั้บ 
1.  รวบรวมข้อมูล 1.  โครงสร้างรายวิชา 

สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 
2.  ตารางเรียนหน่วยการ
เรียนรู้ 
3.  แผนการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
4.  ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
,  
 

1.  ศึกษาเอกสาร ขอ้มูลต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา  
2.  วิเคราะห์จุดเด่น จุดพฒันา 
ของเน้ือหาวิชาสงัคม 
3.  ตรวจสอบ ความสอดคลอ้ง
ของส่ือ แหล่งการเรียนรู้ฯ 
ปรับปรุงใหม่ และส่ิงท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

1.  โครงสร้างเวลาเรียน แยก
เป็นประวติัศาสตร์ 40 ชม.
ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม, 
หนา้ท่ีพลเมืองวฒันธรรมและ
การดาํเนินชีวติในสงัคม
,เศรษฐศาสตร์,ภูมิศาสตร์  
80 ชม. 
2.  ไดแ้นวทางการปรับปรุง/
พฒันารายวิชาและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการ
พฒันา คุณภาพผูเ้รียนของ 
สถานศึกษา 
3.  มีขอ้มูลพื้นฐานในการ 
กาํหนดทิศทางการพฒันา 
คุณภาพผูเ้รียนตามจุดประสงค ์

2.วเิคราะห์ผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล 

1.  ขอ้มูลดา้นสติปัญญา 
ทกัษะ  
 ความสามารถ และ
คุณลกัษณะ 
2.  สุขภาพ ร่างกาย 
3.  พื้นฐานครอบครัว 
เศรษฐกิจ 
4.  สงัคม เพื่อนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
5.  ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 
 

1.  ศึกษา รวบรวมขอ้มูล 
     รายบุคคล โดยวิธีการ  
 ดงัน้ี 
    -  ตรวจสอบจากขอ้มูล        
        และ Portfolio นกัเรียน 
    -  สอบถาม 
    -  สมัภาษณ์ 
    -  สงัเกต ฯลฯ 
2.  วิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย 
     ของผูเ้รียนรายบุคคล 
3.  จดักลุ่มผูเ้รียน โดยให ้
     แต่ละกลุ่มมีคนเก่ง ปาน
กลาง และอ่อนเพื่อจะได้
ช่วยเหลือกนั 
 

1.  มีขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้รียน
ดงัน้ี   อ่านไม่คล่องเขียนไม่
คล่อง 4 คนอ่านออก เขียนได ้3 
คน อ่านคล่องเขียนคล่อง 3 คน  
2. สุขภาพร่างกายแขง็แรงครบ
ทั้ง 10 คน   
3. พื้นฐานครอบครัว ฐานะ
มัน่คงค่อนขา้งดี 3 คน มีฐานะ
ยากจนจาํนวน  6 คน   
4.ทุกคนในหอ้งไม่มีปัญหา
ทางดา้นสงัคม อยูร่วมกนั  ได้
เป็นอยา่งดี 
5.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 6 
คน อยูใ่นระดบัดี อีก 4 คน อยู่
ในระดบัข่อนขา้งตํ่า 
 
 



ขั้นตอน ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการ ผลท่ีไดรั้บ 
3. จัดทาํแผน 
 การจัดการเรียนรู้  
ทีส่อดคล้องกบั
ผู้เรียน 
      
 
 

1. หน่วยการเรียนรู้ 
2. โครงสร้างของหลกัสูตร 
3. คาํอธิบายรายวิชา 
4. ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญา 
5. ผูเ้รียน 
   
   
 

1. ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
 และการจดักิจกรรมท่ี 
 หลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
และตารางเรียนท่ีกาํหนด 
2. จดัทาํ จดัหาส่ือ แหล่งการ
เรียนรู้ฯ ใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน 
และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ออกแบบ 
3.ออกแบบเคร่ืองมือวดัผล 
และประเมินผล 
   
 

1.  มีแนวทางในการพฒันา 
ผูเ้รียน  เป็นรายบุคคลและราย
กลุ่ม   
 สอดคลอ้งตามจุดประสงค ์
2.มีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี   
เหมาะสมกบัผูเ้รียนตาม
จุดประสงค ์
3.มีส่ือ แหล่งการเรียนรู้               
ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งตาม 
จุดประสงค ์
4. มีเคร่ืองมือวดัและประเมิน   
 คุณภาพผูเ้รียนตามจุดประสงค ์

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจดัการเรียนรู้ที ่1    ความสําคญัของพระพทุธศาสนา  
เวลา  1 ชัว่โมง 

1. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
 พระพทุธศาสนามีความสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดเอกลกัษณ์ของชาติไทยในหลายดา้น 
 
2. ตัวช้ีวดั/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวช้ีวดั 

ส 1.1ป.2/1 บอกความสาํคญัของพระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  - บอกความสาํคญัของพระพทุธศาสนาท่ีก่อใหเ้กิดเอกลกัษณ์ของชาติไทยได ้
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  - พระพทุธศาสนาเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย 
  
4. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
  - ทกัษะการสาํรวจคน้หา 
  
5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. มีวินยั   
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 
6. กจิกรรมการเรียนรู้ 
 วธีิสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพกิจกรรมต่างๆ ของชาวพทุธ แลว้ช่วยกนั ตั้งช่ือภาพท่ีแสดงถึงความ
เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธศาสนา 

2.  นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นวา่ ภาพดงักล่าวแสดงถึงความสาํคญัของพระพทุธศาสนา
อยา่งไร 

3.    นกัเรียนคิดวา่ ประเพณีทางพระพทุธศาสนามีผลต่อการดาํเนินชีวิตของของคนไทยอยา่งไร 
ขั้นสอน 



1.  ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คน คละกนัตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง ค่อนขา้ง
อ่อน  

2.  ครูอธิบายใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญัของการทาํงานร่วมกนั โดยการปฏิบติัตามกติกาของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ดงัน้ี 
1) มีการช่วยเหลือกนั 
2) ทุกคนตอ้งมีความรับผดิชอบในภาระหรือหนา้ท่ีของตน 
3) สมาชิกทุกคนมีบทบาทเท่าเทียมกนั 
4) สมาชิกทุกคนตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอยา่งต่อเน่ือง 

3.  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาความรู้เร่ือง พระพทุธศาสนาก่อใหเ้กิดเอกลกัษณ์ของ
ชาติไทย จากหนงัสือ-เรียนสงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม หนา้ 2 

4.  สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายสาระสาํคญัท่ีไดจ้ากการศึกษาทีละคนแบบเล่าเร่ืองรอบวง 
5.  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มทาํใบงานที ่1.1 เร่ือง ความสําคญัของพระพุทธศาสนา โดยทุกคนใน

กลุ่มร่วมกนัคิด ปรึกษาหารือ และร่วมกนัปรับปรุงใบงาน  
6.  ตวัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอใบงานท่ี 1.1 หนา้ชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกตอ้งและให้

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมนกัเรียน ตอบคาํถามกระตุน้ความคิด 

- เอกลกัษณ์ไทยอนัเกิดจากอิทธิพลของพระพทุธศาสนา ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
ขั้นสรุป 

 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความสาํคญัของพระพทุธศาสนาก่อใหเ้กิดเอกลกัษณ์ของชาติไทย แลว้
ช่วยกนัเสนอแนวทาง 

การร่วมมือกนัรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธศาสนา 
7. การวดัและประเมินผล 
 1. ตรวจใบงานที ่1.1 
 2. ประเมินการนําเสนอผลงาน 
 3. สังเกตพฤตกิรมการทาํงานรายบุคคล 
 4. สังเกตพฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม 
 5. สังเกตความมีวนัิย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันในการทาํงาน 
8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หนงัสือเรียน สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ป.2 
  2) บตัรภาพ กิจกรรมต่างๆ ของชาวพทุธ     
  3) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ความสาํคญัของพระพทุธศาสนา 

 



บัตรภาพ กิจกรรมต่างๆ ของชาวพุทธ 
 

 

 
ภาพการฟังพระเทศน์ 

 

 
ภาพการทาํบญุตกับาตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพิธีเวียนเทียน 

 

 

 
ภาพการแห่เทียนพรรษา 

 

 
ภาพการนัง่สมาธิ 

 
ภาพการบวชพระ 

 


 



3.  

ใบงานท่ี 1.1 เรือ่ง ความสาํคญัของพระพุทธศาสนา 
 
คาํช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเขยีนบรรยายภาพแสดงความสาํคญัของพระพทุธศาสนาทีม่ต่ีอนิสยัและ
ประเพณขีองคนไทย 
 

          
 

 
      

          
 
 

         
 
 

        

1.  

2.  

        

        



4.  

5.  

 

          
 
 
 

         
 

 
   6. 

  …………………………………………………………… 

 

 
 

        

        



แบบประเมิน     การนําเสนอผลงาน 
คาํช้ีแจง :   ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ขีด  

ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัคะแนน 

 
ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 

                                                                                   ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชดัเจน ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัรายการประเมินบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 12 - 15 ดี  
 8 - 11 พอใช ้  

 
 ตํ่ากวา่ 8 ปรับปรุง  

ลาํดับที ่
ช่ือ – สกลุ 
ของผู้รับการ 
ประเมิน 

ความถูกตอ้ง
ตามเน้ือหา 

ความคิด
สร้างสรรค ์

วิธีการ
นาํเสนอ
ผลงาน 

การนาํไปใช้
ประโยชน ์

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
15  

คะแนน 
 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 

1 ดช.วรวฒิุ     สรสิทธ์ิ                 
2 ดช.พิทกัษ ์   ศิลาปัง                 
3 ดช.ภูวดล     พนัธ์เดช                 
4 ดช.นพกร     อนัทามา                 
5 ดญ.อินทาราณี สุพรรณกลาง                 
6 ดญ.วรินทร    ซงซา                 
7 ดญ.วาสนา     ผมดาํ                 
8 ดญ.นภสักร    ดงประการ                 
9 ดญ.ฑิฆมัพร   พลคาํ                 
10 ดญ.วิภาวรรณ  สีกลุา                 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การทาํงานรายบุคคล 
คาํช้ีแจง :   ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ขีด  ลง

ในช่องท่ีตรงกบัระดบัคะแนน 

 
ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 

                                                               ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ ให ้     3 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 12 - 15 ดี  
 8 - 11 พอใช ้  
 ตํ่ากวา่ 8 ปรับปรุง  

 

ลาํดับที ่
ช่ือ – สกลุ 
ของผู้รับการ 
ประเมิน 

ความมีวนัิย 
ความมีนํา้ใจ 
เอือ้เฟ้ือ 
เสียสละ 

การรับฟัง 
ความคดิเห็น 

การแสดง 
ความคดิเห็น 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
15  

คะแนน 
 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 

1 ดช.วรวฒิุ     สรสิทธ์ิ                 
2 ดช.พิทกัษ ์   ศิลาปัง                 
3 ดช.ภูวดล     พนัธ์เดช                 
4 ดช.นพกร     อนัทามา                 
5 ดญ.อินทาราณี สุพรรณกลาง                 
6 ดญ.วรินทร    ซงซา                 
7 ดญ.วาสนา     ผมดาํ                 
8 ดญ.นภสักร    ดงประการ                 
9 ดญ.ฑิฆมัพร   พลคาํ                 
10 ดญ.วิภาวรรณ  สีกลุา                 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การทาํงานกลุ่ม 
คาํช้ีแจง :   ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ขีด  

ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัคะแนน 

 
ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้   1    คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 12 - 15 ดี  
 8 - 11 พอใช ้  
 ตํ่ากวา่ 8 ปรับปรุง  

ลาํดับที ่
ช่ือ – สกลุ 
ของผู้รับการ 
ประเมิน 

การแสดง 
ความคดิเห็น 

การยอมรับ
ฟังคนอืน่ 

การทาํงาน 
ตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

ความมีนํา้ใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

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

1 ดช.วรวฒิุ     สรสิทธ์ิ                 
2 ดช.พิทกัษ ์   ศิลาปัง                 
3 ดช.ภูวดล     พนัธ์เดช                 
4 ดช.นพกร     อนัทามา                 
5 ดญ.อินทาราณี สุพรรณกลาง                 
6 ดญ.วรินทร    ซงซา                 
7 ดญ.วาสนา     ผมดาํ                 
8 ดญ.นภสักร    ดงประการ                 
9 ดญ.ฑิฆมัพร   พลคาํ                 
10 ดญ.วิภาวรรณ  สีกลุา                 



บันทกึหลงัแผนการสอน 
 

  ดา้นความรู้ 
      
      
  ดา้นสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
      
      
  ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
      
      
  ดา้นอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมท่ีมีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบคุคล  
      
      
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
      
     
  แนวทางการแกไ้ข 
      
      
 

 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ขอ้เสนอแนะ    
      
  ลงช่ือ  
                  (นายวิทยา   นนทน์ภา         ) 
  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นเตาบ่า 
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1. วเิคราะห์สาระมาตรฐานและขอบข่ายการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (พระพทุธศาสนา) 
ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี  2 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ หลกัธรรมคํ้าจุนโลก 
สาระสําคญัตามมาตรฐาน  
การเรียนรู้ที ่ส 1.1 

1. ศรัทธาในพระรัตนตรัย 
2. โอวาท 3 
3. พระไตรปิฎก 
4. พทุธศาสนสุภาษิต 

ลาํดับแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แผนการเรียนรู้ท่ี 3 
- แผนการเรียนรู้ท่ี 4 
 

 
 
เร่ือง  หลกัธรรมนาํชาวพทุธ 
เร่ือง  เร่ืองน่ารู้คู่พทุธศาสนา 
ทบทวน / ทดสอบ 

 
 

เวลา  4  ชัว่โมง 
เวลา 3  ชัว่โมง 
เวลา  1  ชัว่โมง 

กระบวนการเรียนรู้หลกั - วิธีสอนแบบธรรมสากจัฉา 
- วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิคร่วมกนัคิด 

กระบวนการเรียนรู้ 
บูรณาการ 

- บูรณาการสู่ชีวติจริง  โดยนาํหลกัโอวาท 3 ไปปฏิบติั แลว้บนัทึกผล 
      ลงในสมุด 
- บูรณาการสู่ชีวติจริง โดยเลือกพทุธศาสนสุภาษิตมาแต่งเป็นนิทาน 
      แลว้แสดงบทบาทสมมติ วิเคราะห์ขอ้คิดท่ีได ้และนาํไปปฏิบติัใน 
      ชีวิตประจาํวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. กาํหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้  ประจําหน่วยที ่ 2 
 
 

 

ด้านความรู้ (K) 

1. ศรัทธาในพระรัตนตรัย 

2. โอวาท 3 

3. พระไตรปิฎก 

- ความหมายและความสาํคญั 

4. พทุธศาสนสุภาษิต 
- ความกตญัญูเป็นเคร่ืองหมาย

ของคนดี 
- มารดาบิดาเป็นพรหม 
    ของบุตร 

 

เป้าหมายการเรียนรู้

หลกัฐานการเรียนรู้

หลกัธรรมคํา้จุนโลก 

ด้านทกัษะกระบวนการ (P) 

1. การอภิปราย 

2. การสาํรวจ 

3. การแสดงบทบาทสมมติ 

4. การสืบคน้ขอ้มูล 

5. กระบวนการกลุ่ม  

6. การคิดวเิคราะห์ 
 

ภาระงานทีป่ฏิบตัิระหว่างเรียน 

- ฝึกกระบวนการเรียนรู้        
อภิปราย  สืบคน้ขอ้มูล  สาํรวจ
ตนเอง  จากกิจกรรมพฒันาการ
เรียนรู้          (จาํนวน 12 ช้ิน) 

 

ผลงานการเรียนรู้รวบยอด 

- ฝึกกระบวนการคิดวเิคราะห์  
กระบวนการทาํงานกลุ่ม    การ
อภิปราย  จากการทาํกิจกรรม
พฒันาการคิด (จาํนวน 9 ช้ิน) 

 

ผลงานการประเมนิตนเอง 

- ผลงานเร่ือง โอวาท 3 

- ผลงานเร่ือง พทุธศาสนสุภาษิต 

ด้านคุณลกัษณะ 
ทีพ่งึประสงค์ (A) 

1. เห็นคุณค่าของการทาํความดี 

2. ปฏิบติัตามหลกัธรรมขั้นพื้นฐาน 

3. มีความสนใจใฝ่รู้ 

4. มีความซ่ือสตัย ์

5. มีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

6. ความมีเหตุผล 
 



 
3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

1.  เป้าหมายหลกัของการเรียนรู้ 

สาระที ่ 1  :  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1 : รู้และเขา้ใจประวติั  ความสาํคญั  ศาสดา  หลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ี
ตนนบัถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง  ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัติสุข 
1.   บอกความหมาย ความสาํคญั และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบติัตามหลกัธรรมโอวาท 

3 ในพระพทุธศาสนา หรือหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ีกาํหนด 
2.    ช่ืนชมการทาํความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว และในโรงเรียนตามหลกั

ศาสนา 
4.    บอกช่ือศาสนา ศาสดา และความสาํคญัของคมัภีร์ของศาสนาท่ีตนนบัถือ และ

ศาสนาอ่ืนๆ 

2.  ความคดิรวบยอด 

 เม่ือเรียนจบหน่วยการเรียนรู้น้ีแลว้  นกัเรียนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจท่ีคงทน  ดงัน้ี 
- ชาวพทุธทุกคนควรมีศรัทธาในพระรัตนตรัย และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- ชาวพทุธมีหนา้ท่ีศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมและเร่ืองราวต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นพระพทุธศาสนา      
ใหเ้ขา้ใจ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพทุธศาสนาต่อไป 

3.   แก่นสารสําคญัของการเรียนรู้ 

 -  นกัเรียนคิดวา่  จุดมุ่งหมายของการเรียนหลกัธรรมคาํสอนทางพระพทุธศาสนาเพ่ืออะไร 

4.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 4.1  การประเมินก่อนเรียน 

1) การทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
2) การทาํกิจกรรมนาํสู่การเรียน 

- ดูภาพคาํสอนของพระพทุธเจา้  และตอบคาํถาม 
- ดูภาพสามเณรกาํลงัศึกษาพระธรรม และตอบคาํถาม 

 4.2  การประเมินระหว่างเรียน 
1) เติมแผนภูมิใหส้มบูรณ์ พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ 
2) สาํรวจตนเองวา่ ปฏิบติัตนต่อพระรัตนตรัยอยา่งไรบา้ง  



3) สาํรวจตนเองเก่ียวกบัการปฏิบติัตามหลกัเบญจศีล-เบญจธรรมตามความเป็นจริง แลว้
บนัทึกผล 
4) วาดรูปเก่ียวกบัการปฏิบติัตามหลกัเบญจศีล-เบญจธรรม พร้อมทั้งเขียนคาํอธิบาย 
5) อ่านกรณีตวัอยา่ง แลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  
6) นาํหลกัธรรมสงัคหวตัถุ 4 มาแต่งเป็นเร่ืองราว แลว้แสดงบทบาทสมมติ 
7) จบัคู่ขอ้ความท่ีสมัพนัธ์กนั 
8) เขียนเล่าประสบการณ์เก่ียวกบัการปฏิบติัตนตามหลกัสงัคหวตัถุ 4 หรือฆราวาสธรรม 4  
9) เขียนแผนผงัความคิด แสดงแนวทางปฏิบติัในการสงเคราะห์ญาติพี่นอ้ง 
10) อภิปรายเก่ียวกบัการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อโรงเรียน แลว้ลงมือปฏิบติั 
11) เขียนประโยชน์ของการทาํจิตใหบ้ริสุทธ์ิ 
12) สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัพระไตรปิฎก แลว้บนัทึกลกัษณะของพระไตรปิฎก พร้อมทั้งวาดรูป 
       ประกอบ 
13) เขียนสรุปความหมายของพทุธศาสนสุภาษิต ความกตญัญูเป็นเคร่ืองหมายของคนดี และ
มารดา บิดาเป็นพรหมของบุตร พร้อมกบัยกตวัอยา่งประกอบ 

 4.3  การประเมินหลงัเรียน 
-  การทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทา้ยเล่ม  (ตอนท่ี 1 ขอ้ 3-8) 

 4.4  การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รวบยอด 
1) สงัเกตภาพ แลว้บอกวา่ ควรทาํหรือไม่ควรทาํ พร้อมบอกเหตุผล 
2) สาํรวจตนเองวา่ เคยปฏิบติัตามหลกัธรรมท่ีกาํหนดอยา่งไรบา้ง 
3) เขียนเก่ียวกบัพระคุณของพอ่แม่ และครู ท่ีมีต่อตนเอง และบอกวา่จะตอบแทนพระคุณ 
 ของพอ่แม่ และครู อยา่งไร 
4) เขียนบนัทึกประสบการณ์เร่ือง ความดีท่ีฉนัเคยทาํ พร้อมกบัวาดภาพประกอบ 
5) ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบั หลกัการปฏิบติัตนต่อพระรัตนตรัยท่ีเหมาะสม แลว้ออกมาแสดง 
 ท่ีหนา้ชั้น 
6) เขียนบนัทึกประสบการณ์การฝึกจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิของตนเอง 
7) เขียนการกระทาํความดีของบุคคลในครอบครัว และในโรงเรียนท่ีนกัเรียนเคยเห็น 
8) ร่วมกนัอภิปรายวา่ พระไตรปิฎกมีความสาํคญัอยา่งไร 
9) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสุภาษิตท่ีวา่ ความกตญัญูเป็นเคร่ืองหมายของคนดี และมารดา
บิดาเป็นพรหมของบุตร ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ 

 4.5  การประเมินตนเอง 
1)    ผลงาน เร่ือง โอวาท 3 
2)    ผลงาน เร่ือง พทุธศาสนสุภาษิต 



5.   ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือการเรียนรู้  (หนงัสือเรียนพระพทุธศาสนา ป.2) 
2. นิทานพทุธศาสนสุภาษิตท่ีนกัเรียนแต่ง 
3. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดงบทบาทสมมติ 
4. แหล่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 
5. พระไตรปิฎก 
6. พจนานุกรม 
7. แบบทดสอบก่อนเรียน (ในแผนฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที ่2    หลกัธรรมคํา้จุนโลก 
 
รหสัวิชา / ช่ือรายวิชาพระพทุธศาสนา  กลุ่มสาระสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2            แผนการเรียนรู้ที ่3  หลกัธรรมนําชาวพทุธ                     เวลา  4  ชัว่โมง               
ภาคเรียนท่ี....................ผูส้อน..........................................โรงเรียน......................................................... 

 
1. สาระสําคญั 

ชาวพทุธทุกคนควรมีศรัทธาในพระรัตนตรัย และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. เป้าประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย ความสาํคญั และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบติัตามหลกัธรรมโอวาท 3  
       ในพระพทุธศาสนา หรือหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ ตามท่ีกาํหนด   
2. ช่ืนชมการทาํความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว และในโรงเรียนตามหลกัศาสนา            

3. สาระการเรียนรู้ 

   ความรู้ 
   1. พระไตรปิฎก 
   2. พทุธศาสนสุภาษิต 
    - ความกตญัญูเป็นเคร่ืองหมายของคนดี 
    - มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 
   ทกัษะ/กระบวนการ 

1. การอภิปราย 
2. การสาํรวจ 
3. การแสดงบทบาทสมมติ 
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. กระบวนการกลุ่ม  
6. การคิดวิเคราะห์ 

   คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
   1. เห็นคุณค่าของการทาํความดี 
   2. ปฏิบติัตามหลกัธรรมขั้นพื้นฐาน 
   3. มีความสนใจใฝ่รู้ 
   4. มีความซ่ือสตัย ์



   5. มีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
   6. ความมีเหตุผล 

4. กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

 

ขั้นนําสู่การเรียน 

1. ครูแจง้เป้าประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
2. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูใหน้กัเรียนสงัเกตภาพในใบความรู้ท่ี 1  และร่วมกนัสนทนาและตอบคาํถามเก่ียวกบัภาพ 

โดยใชค้าํถาม  ดงัน้ี 
- จากภาพเป็นภาพอะไร (พระพทุธเจา้กาํลงัตรัสวา่ ใหท้าํความดี ละเวน้ความชัว่ ทาํจิตใจให้

บริสุทธ์ิ ) 
- นกัเรียนคิดวา่เป็นหลกัธรรมใด ( โอวาท 3 หวัใจของพทุธศาสนา ) 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
2. ครูเขียนคาํวา่ “ศรัทธา” บนกระดาน แลว้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดคาํตอบ 
3. ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มนาํเสนอความหมายของคาํวา่ “ศรัทธา” ท่ีเป็นมติของกลุ่ม 

 ขั้นสอน 
1. ครูใหน้กัเรียนดูใบความรู้ท่ี 1  หวัขอ้ ศรัทธาในพระรัตนตรัย แลว้อธิบายใหฟั้งวา่  

-    ศรัทธา แปลวา่ ความเช่ือถือ ความเล่ือมใส  
-    ศรัทธาในทางธรรม หมายถึง ความเช่ือท่ีมีเหตุและผล 

               -    พระรัตนตรัย หมายถึง ดวงแกว้อนัประเสริฐ 3 ประการ ไดแ้ก่ พระพทุธ พระธรรม และ 
                    พระสงฆ ์ 

2. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี 1  ขอ้ 1  โดยเติมแผนภูมิเก่ียวกบัพระ
รัตนตรัยใหส้มบูรณ์ พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ 

3. ครูใหต้วัแทนของแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานท่ีหนา้ชั้นเรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอ่ืนร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็น 

4. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาดูใบความรู้ท่ี1  หวัขอ้ ศรัทธาในพระรัตนตรัย แลว้อภิปราย
ร่วมกันว่า ตนเองเคยปฏิบัติตนต่อพระรัตนตรัยอย่างไร แล้วบันทึกผลลงในกิจกรรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ี 1 ขอ้ 2  

5. ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอ่ืนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 

ช่ัวโมงที ่1 

วธีิสอนแบบธรรมสากจัฉา 



 
 
6. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า “นักเรียนรู้หลักธรรมใดในพระพุทธศาสนาบ้าง” แล้วให้

นกัเรียนยกตวัอยา่งหลกัธรรมท่ีรู้จกั หรือเคยเรียนมา แลว้ครูซกัถามนกัเรียนว่า “นกัเรียนรู้จกั 
โอวาท 3 หรือไม่” เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจอยากคน้หาคาํตอบ 

7. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้เร่ือง โอวาท 3 ในหนงัสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ป.2 (หนา้ 19-26) หวัขอ้ การไม่ทาํชัว่ และการทาํความดี  

8. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี 2  ขอ้ 1 - 2 โดยใหน้กัเรียนสาํรวจตนเองเก่ียวกบั
การปฏิบติัตามหลกัเบญจศีล-เบญจธรรม ตามความเป็นจริง  

9. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี 2  ขอ้ 3  โดยอ่านกรณีตวัอยา่ง แลว้
แสดงความคิดเห็น  

10. ครูใหต้วัแทนของแต่ละกลุ่มออกมาอ่านหนา้ชั้นเรียนเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั 
11. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายว่า ทาํอยา่งไรจึงไม่ผิดศีล 5 โดยคาํตอบควรเป็น การปฏิบติั

ทางกายและวาจาตามหลกัเบญจธรรม และการมีหิริ-โอตตปัปะ 
12. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มูล ในหนงัสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม ป.2 (หนา้ 24-26) ในหวัขอ้ยอ่ย สงัคหวตัถุ 4 ฆราวาสธรรม 4  
13. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี 3  ขอ้ 1 โดยให้แต่ละกลุ่มนาํ

หลกัธรรมสงัคหวตัถุ 4  มาแต่งเป็นเร่ืองราว แลว้แสดงบทบาทสมมติ โดยครูใหน้กัเรียนแต่ง
เร่ืองและฝึกซอ้ม เพื่อเตรียมการแสดงบทบาทสมมติในชัว่โมงต่อไป 

 
 
 

14. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติท่ีหนา้ชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนกลุ่มอ่ืนเป็นผู ้
สงัเกตการณ์ 

15. ครูและนักเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีแต่ละกลุ่มแต่งข้ึน และการแสดง
บทบาทสมมติของแต่ละกลุ่ม 

16. ครูให้นกัเรียนทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี 3 ขอ้ 2-3    ส่งครู( โดยดูจากหนงัสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ป.2 หนา้ 24 )ประกอบ ) 

17. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มูล ในหนงัสือเรียน (หนา้ 24-27) หวัขอ้ กตญัญูกตเวทีต่อ
ครูอาจารย ์และโรงเรียน มงคล 38 และการทาํจิตใหบ้ริสุทธ์ิ  

18. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี 4 ขอ้ 1  เก่ียวกบัการบาํเพ็ญ
ประโยชน์ต่อโรงเรียน แลว้นาํไปปฏิบติั 

ช่ัวโมงที ่2 

ช่ัวโมงที ่3 



19. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนับาํเพญ็ประโยชน์ต่อโรงเรียนตามท่ีคิดไว ้เช่น เก็บเศษขยะต่างๆ 
ในบริเวณโรงเรียน ปิดนํ้ าหรือปิดไฟท่ีเปิดท้ิงไว ้ทาํความสะอาดบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน 
เป็นตน้ 

20. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลงานท่ีหนา้ชั้นเรียน โดยบอกกิจกรรมท่ีทาํ และ
ความรู้สึกเม่ือไดบ้าํเพญ็ประโยชน์ต่อโรงเรียน 

21. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายผลดีท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือปฏิบติัตามหลกัธรรมกตญัญูกตเวทีต่อครู
อาจารย ์และโรงเรียน มงคล 38 และการทาํจิตใหบ้ริสุทธ์ิ  

22. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี 4  ขอ้ 2 และขอ้ 3   โดยเขียนแผนผงัความคิด 
แสดงวิธีปฏิบติัตนในการสงเคราะห์ญาติพี่นอ้ง และเขียนประโยชน์ของการทาํจิตใหบ้ริสุทธ์ิ 
เป็นการบา้น 

 
ขั้นสรุป 

              ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระสาํคญัเก่ียวกบัความศรัทธาในพระรัตนตรัย  และ
โอวาท 3 แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัเสนอแนวทางการนาํหลกัโอวาท 3 ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดย
ประมวลจากการทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ 

 กจิกรรมรวบยอด 

1. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน เพือ่ตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ 
2. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค ์ช้ินท่ี 1  เร่ือง โอวาท 3 โดย

ออกแบบสมุดบนัทึกการปฏิบติัตนตามหลกัโอวาท 3  และสาํรวจการปฏิบติัตนตามหลกั
โอวาท 3  ของตนเองเป็นเวลา 2 สปัดาห์ แลว้จดบนัทึกลงสมุด โดยอธิบายถึงพฤติกรรมท่ี
ปฏิบติั ความรู้สึก และแนวทางปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึนในกรณีท่ีทาํผดิหลกัธรรม (ครูสัง่งาน
ล่วงหนา้ 2 สปัดาห์) 

  5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือการเรียนรู้  (ตวัอยา่ง : ส่ือฯ มมฐ. หลกัสูตรแกนกลางฯ พระพทุธศาสนา ป.2) 
2. แหล่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต บริเวณโรงเรียน 
3. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดงบทบาทสมมติ 
4. พจนานุกรม 
5. แบบทดสอบก่อนเรียนแหละหลงัเรียน 

 
 
 

ช่ัวโมงที ่4 



  6. การวดัและประเมินผล 
 6.1  หลกัฐานการเรียนรู้  (ช้ินงานสุดทา้ยท่ีแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้รวบยอด) 

1. กิจกรรมพฒันาการคิด  ขอ้  1-2 
2. ผลงาน เร่ือง โอวาท 3 

 6.2  วธีิการวดัและประเมินผล 
1. ตรวจการทาํกิจกรรมพฒันาการคิด  ขอ้ 1-2 
2. ประเมินผลงาน เร่ือง โอวาท 3 
3. ประเมินการร่วมอภิปราย 
4. สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
5. สงัเกตพฤติกรรมในระหวา่งเรียนและการปฏิบติักิจกรรม 
6. สงัเกตพฤติกรรมในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน 

 6.3  เคร่ืองมือวดัและประเมินผล และเกณฑ์ 
1. กิจกรรมพฒันาการคิด  ขอ้  1-2                  
2. แบบประเมินผลงาน 
3. แบบประเมินการร่วมอภิปราย 
4. แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  
6. แบบประเมินสมรรถนะผูเ้รียน  5  ดา้น 
7. แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 8  ดา้น 

 
 
          เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 
   1. ก 2. ข 3. ค 4. ข 5.    ค 
   6. ค 7. ข 8. ค 9. ค 10.  ก 

 
 
 
 
 
 
 



1. ผลการเรียนรู้ 
 1.1 ผูเ้รียนท่ี ผ่าน ตวัช้ีวดั 
  มีจาํนวน .................................................. คน  คิดเป็นร้อยละ...................................................... 
 1.2 ผูเ้รียนท่ี ไม่ผ่าน ตวัช้ีวดั 
  มีจาํนวน .................................................. คน  คิดเป็นร้อยละ...................................................... 
  1) ......................................................สาเหตุ (ถา้ทราบ) .............................................................. 
  ............................................................................................................................................................. 
  2) .......................................................สาเหตุ ................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................. 

แนวทางแกปั้ญหา 
............................................................................................................................................................. 

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

  1.3 ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดแ้ก่ 
  1) ............................................................................... 2)................................................................. 
  แนวทางการพฒันา / ส่งเสริม ....................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................................. 

 1.4 ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ (K) ................................................................................................................. 
 1.5 ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการ (P) ................................................................................................ 
 1.6 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) .................................................................................... 
2. ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
3. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ................................................................................................................................ 

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

           ลงช่ือ..................................................... ผูป้ระเมิน 

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

7. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
  

8. บันทกึผลการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



    ทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน  

จงวง  ล้อมรอบตวัอกัษร ก, ข หรือ ค ทีเ่ป็นคาํตอบทีถู่กทีสุ่ด 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 

การไม่ลกัขโมยส่ิงของของผูอ่ื้น                  
ตรงกบัขอ้ใด 
ก.  ไม่ทาํความชัว่ 
ข.  ทาํความดี 
ค.  ทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ 
ถา้เราไม่อยากพดูปด ควรหมัน่ฝึก 
ตนใหมี้เบญจธรรมขอ้ใด 
ก.  ขอ้ 1                      ข.  ขอ้ 4 
ค.  ขอ้ 2 
ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบของพระรัตนตรัย 
ก.  พระพทุธเจา้ 
ข.  พระไตรปิฎก 
ค.  พระมหากษตัริย ์
พระพทุธเจา้ทรงใหล้ะเวน้จากการด่ืม 
สุราเพราะเหตุใด 
ก.  ทาํใหเ้ป็นโรคร้าย 
ข.  ทาํใหข้าดสติ 
ค.  เป็นส่ิงเสพติด 
ถา้คนในสงัคมมี หิริ-โอตตัปปะ 
ผลจะเป็นอยา่งไร 
ก.  จะมีคนฝึกนัง่สมาธิ 
ข.  จะมีคนบวชมากข้ึน 
ค.  จะไม่มีคนทาํความชัว่ 

6. 
 
 
 
 

7. 
 
 
 

8. 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 

10. 

หลกัธรรมขอ้ใด เน้นเร่ืองการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น
อยา่งมีความสุข 
ก.  พรหมวิหาร 4 
ข.  อริยสจั 4 
ค.  สงัคหวตัถุ 4 
การใส่บาตรแก่ภิกษุสามเณรเป็นไปเพื่อส่ิงใด 
ก.  เพื่อบูชาคุณ 
ข.  เพื่อสงเคราะห์แก่ท่าน 
ค.  เพื่อยดึเหน่ียวนํ้าใจกนัไว ้
การท่ีสามีภรรยาทะเลาะกนับ่อย ๆ 
เพราะขาดคุณธรรมใด 
ก.  สงัคหวตัถุ 4           
ข.  พรหมวิหาร 4 
ค.  ฆราวาสธรรม 4          
ขอ้ใดเป็นการตอบแทนพระคุณของครูท่ี
เหมาะสม 
ก.  หาซ้ือของราคาแพงๆ มาใหค้รู 
ข.  มาเยีย่มครูท่ีบา้นทุกวนัหยดุ 
ค.  ช่วยเหลืองานครูเท่าท่ีทาํได ้
ขอ้ใดคือ ส่ิงท่ีทาํใหจิ้ตใจของคน 
เราไม่บริสุทธ์ิ 
ก.  กิเลส                      ข.  บุญกศุล 
ค.  การเจริญสติ 

 
 
 
 
 



 
แบบประเมินผลงาน 

  
 

ช่ือ-นามสกลุ ……….………………………...…………………ชั้น …………………………………… 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ……………………..………………………กิจกรรม................................................ 

 
คาํช้ีแจง : ให ้ผู้ประเมนิ ขีด  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัคะแนน (ดูเกณฑใ์หค้ะแนนในหนา้ถดัไป) 

 

ประเดน็ทีป่ระเมนิ 

ผู้ประเมนิ 

ตนเอง เพือ่น ครู 

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

1. ตรงจุดประสงคท่ี์กาํหนด             

2. มีความถูกตอ้งสมบูรณ์             

3. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์             

4. มีความเป็นระเบียบ             

5. เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด             

รวม    

รวมทุกรายการ  

เฉลีย่  

 

ผูป้ระเมิน.....................................................(ตนเอง) 

ผูป้ระเมิน.....................................................(เพื่อน) 

ผูป้ระเมิน.....................................................(ครู) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 
 

ประเด็นทีป่ระเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกบั
จุดประสงค์           ที่
กาํหนด 

ผลงานสอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์   
ทุกประเดน็ 

ผลงานสอดคลอ้ง 
กบัจุดประสงค ์  
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคลอ้ง 
กบัจุดประสงค ์  
บางประเดน็ 

ผลงานไม่สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์

2. ผลงานมคีวามถูกต้อง
สมบูรณ์ 

เน้ือหาสาระของผลงาน
ถูกตอ้งครบถว้น 

เน้ือหาสาระของผลงาน
ถูกตอ้ง   
เป็นส่วนใหญ่ 

เน้ือหาสาระของผลงาน
ถูกตอ้ง   
เป็นบางประเดน็ 

เน้ือหาสาระของผลงาน
ไม่ถูกตอ้ง 
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมคีวามคดิ
สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่และเป็น
ระบบ 

ผลงานมีแนวคิด 
แปลกใหม่แต่ยงั 
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความน่าสนใจ
แต่ยงัไม่มีแนวคิดแปลก
ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง 
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมคีวาม   เป็น
ระเบยีบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก 
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่   
มีความเป็นระเบียบ 
แต่ยงัมีขอ้บกพร่อง
เลก็นอ้ย 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ  แต่มี
ขอ้บกพร่องบางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่ 
ไม่เป็นระเบียบ 
และมีขอ้บกพร่อง 

5. ผลงานเสร็จตามเวลา
ทีก่าํหนด 

ส่งผลงานตามเวลา 
ท่ีกาํหนด 

ส่งผลงานชา้กวา่เวลาท่ี
กาํหนด 1-2 วนั 

ส่งผลงานชา้กวา่เวลาท่ี
กาํหนด 3-5 วนั 

ส่งผลงานชา้กวา่เวลาท่ี
กาํหนดเกิน 5 วนัข้ึนไป 

 
          เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17-20 
13-16 
9-12 
5-8 

ดีมาก 
ดี 

ปานกลาง 
ปรับปรุง 

 

 

 

 



แบบประเมิน การร่วมอภิปราย 
 

วิชา.....................................................................................................................ชั้น ………………………………………………………………….... 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี...........................................................................................กิจกรรม…………………………...................………….... 
 
คาํช้ีแจง : ให ้ ผู้สอน  ประเมินจากการสงัเกตการร่วมอภิปรายในระหวา่งเรียน และการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม  
                  โดยใหร้ะดบัคะแนนลงในตารางท่ีตรงกบัความสามารถในการคิดของผูเ้รียน 
เกณฑ์การให้คะแนน 3 = ดี 2 = พอใช ้ 1 = ตอ้งปรับปรุง 

เลขที ่ ช่ือ-นามสกลุ 

รายการประเมิน 
รวม  
15 

คะแนน 

สรุปผล 
การประเมิน 
กา
รแ
สด

งค
วา
มคิ

ดเห็
น 

กา
รรั
บฟั

งค
วา
มคิ

ดเห็
น

ขอ
งผ
ูอ้ื่น

 

ตร
งป

ระ
เดน็

 

คว
าม
สม

เห
ตุส

มผ
ล 

คว
าม
มัน่

ใจ
ใน

กา
ร

แส
ดง
ออ

ก 

คะแนน 
ท่ีทาํได ้

ผ่าน 
 

ไม่ 
ผ่าน 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 

ลงช่ือ ................................................................................ ผูป้ระเมิน 

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

 
 
 
เกณฑ์การประเมนิ : นกัเรียนไดค้ะแนน  10  คะแนนข้ึนไป ถือวา่ ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

 
 

 



 
 
 
 

กลุ่มท่ี (ช่ือกลุ่ม) ……….………………………...……………….............……………………………………… 

สมาชิกในกลุ่ม   1.  ……………………..………………   2.  ……………………..………………  

    3.  ……………………..………………   4.  ……………………..………………  
    5.  ……………………..………………   6.  ……………………..………………  
 
คาํช้ีแจง : ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

พฤติกรรมทีสั่งเกต 
คะแนน 

3 2 1 
1.  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2.  มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
3.  รับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย    
4.  มีขั้นตอนในการทาํงานอยา่งเป็นระบบ    
5.  ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมท่ีทาํเป็นประจาํ   ให ้ 3  คะแนน 
พฤติกรรมท่ีทาํเป็นบางคร้ัง  ให ้ 2  คะแนน 
พฤติกรรมท่ีทาํนอ้ยคร้ัง   ให ้ 1  คะแนน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 

 
  

 
   

     แบบประเมินพฤติกรรมทาํงานกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  แบบประเมิน คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

ชั้น/หอ้ง...............................................................................วิชา........................................................... 
 

  คาํช้ีแจง  : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน การปฏิบติังานของนกัเรียนวา่ มีการปฏิบติัหรือไม่   
                         ถา้มีการปฏิบติัในรายการใดใหขี้ด    ถา้ไม่มีใหเ้วน้วา่ง  
 

เลขที ่ ช่ือ-นามสกุล 

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 

รวม 

สรุป 
ผล 
การ 

ประเมนิ 

มีค
วา
มส

นใ
จใ
ฝ่รู้

 

มีค
วา
มซื่

อส
ัตย

 ์

มีร
ะเบี

ยบ
วิน

ยั 

มีค
วา
มรั

บผ
ิดช

อบ
 

มุ่ง
มัน่

ใน
กา
รท

าํง
าน

 

มีจิ
ตส

าธ
าร
ณะ

 

คว
าม
มีเ
หตุ

ผล
 

มีค
วา
มเ
สีย

สล
ะ 

ปฏิ
บตัิ

ตา
มห

ลกั
ธร
รม

ขั ้น
พื ้น

ฐา
น 

เห็
นคุ

ณค่
าข
อง
กา
รท

าํค
วา
มดี

 

              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

         ลงช่ือ..................................................... ผูป้ระเมิน 

       

เกณฑ์การประเมนิ :  นกัเรียนมีการปฏิบติั  8  รายการข้ึนไป  ถือวา่ ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ระดบัคะแนน     ผา่น  8    รายการ  =  1  คะแนน 
                           ผา่น  9    รายการ  =  2  คะแนน 
                           ผา่น  10  รายการ  =  3  คะแนน 

 

 

                                                   
  
   

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน 

 

  คาํช้ีแจง  : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน  
                          แลว้ขีด  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัคะแนน 

สมรรถนะทีป่ระเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1.  ความสามารถในการส่ือสาร    

1.1  มีความสามารถในการรับ - ส่งสาร 
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจของตนเอง 
        โดยใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 

   

1.3  ใชว้ธีิการส่ือสารท่ีเหมาะสม    
2.  ความสามารถในการคดิ    

2.1  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ เพื่อการสร้างองคค์วามรู้ 
2.2  มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ เพื่อการสร้างองคค์วามรู้    

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา    
3.1  แกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผล 
3.2  แสวงหาความรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหา    
3.3  ตดัสินใจโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น    

4.  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ    
4.1  ทาํงานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความสมัพนัธ์อนัดี 
4.2  มีวธีิแกไ้ขความขดัแยง้อยา่งเหมาะสม    

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี    
5.1  เลือกใชข้อ้มูลในการพฒันาตนเองอยา่งเหมาะสม 
5.2  เลือกใชข้อ้มูลในการทาํงานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม    

      ลงช่ือ..................................................... ผูป้ระเมิน 

            ......................... /............................../........................... 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบติัชดัเจนและสมํ่าเสมอ ให ้ 3  คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบติัชดัเจนและบ่อยคร้ัง ให ้ 2  คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบติับางคร้ัง  ให ้ 1  คะแนน 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  8  ด้าน   

  คาํช้ีแจง  : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน  
                          แลว้ขีด  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัคะแนน 

คุณลกัษณะ 

อนัพงึประสงค์ด้าน 
รายการประเมนิ 

ระดบัคะแนน 

3 2 1 

1. รักชาติ  

    ศาสน์   

    กษตัริย์ 

1.1  มีความรักและภูมิใจในความเป็นชาติ    

1.2  ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนา    

1.3  แสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์    

2. ซ่ือสัตย์  

    สุจริต 

2.1  ปฏิบติัตามระเบียบการสอนและไม่ลอกการบา้น    

2.2  ประพฤติ ปฏิบติั ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง    

2.3  ประพฤติ ปฏิบติั ตรงต่อความเป็นจริงต่อผูอ่ื้น    

3. มวีนัิย 3.1  เขา้เรียนตรงเวลา    

3.2  แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ    

3.3  ปฏิบติัตามกฎระเบียบของหอ้ง    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1  แสวงหาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ    

4.2  มีการจดบนัทึกความรู้อยา่งเป็นระบบ    

4.3  สรุปความรู้ไดอ้ยา่งมีเหตุผล    

5. อยู่อย่างพอเพยีง 5.1  ใชท้รัพยสิ์นและส่ิงของของโรงเรียนอยา่งประหยดั    

5.2  ใชอุ้ปกรณ์การเรียนอยา่งประหยดัและรู้คุณค่า    

5.3  ใชจ่้ายอยา่งประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมัน่ในการ 

    ทาํงาน 

6.1  มีความตั้งใจและพยายามในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย    

6.2  มีความอดทนและไม่ทอ้แทต่้ออุปสรรคเพ่ือใหง้านสาํเร็จ    

     

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
      แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  8  ด้าน ( ต่อ ) 

    
คุณลกัษณะ 

อนัพงึประสงค์ด้าน 
รายการประเมนิ 

ระดบัคะแนน 

3 2 1 

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย    

7.2  เห็นคุณค่าและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทย    

8. มจีิตสาธารณะ 8.1  รู้จกัการใหเ้พื่อส่วนรวมและเพ่ือผูอ่ื้น    

8.2  แสดงออกถึงการมีนํ้าใจหรือการใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น    

8.3  เขา้ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็ตนเพื่อส่วนรวมเม่ือมีโอกาส    

 

 

      ลงช่ือ................................................................................... ผูป้ระเมิน 
               ......................... /............................../........................... 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบติัชดัเจนและสมํ่าเสมอ ให ้ 3  คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบติัชดัเจนและบ่อยคร้ัง ให ้ 2  คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบติับางคร้ัง  ให ้ 1  คะแนน 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    ใบความรู้ที ่1 
 

 

                                   ทาํความดี   ละเวน้ความชัว่    ทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ 
 
พระรัตนตรัย คือดวงแกว้อนัประเสริฐ  3  ประการ ไดแ้ก่ 

1. พระพทุธ  หมายถึง พระพทุธเจา้ 
2. พระธรรม  หมายถึง คาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ 
3. พระสงฆ ์  หมายถึง สาวกผูป้ฎิบติัตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

โอวาท 3   เป็นหลกัคาํสอนท่ีเป็นหวัใจพระพทุธศาสนา มี 3 คือ 
1. ทาํความดี 
2. ละเวน้ความชัว่ 
3. ทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ 

ศรัทธา  แปลวา่ ความเช่ือถือ ความเล่ือมใส 
ศรัทธาในทางธรรม หมายถึง ความเช่ือ ท่ีมีเหตุและผล เช่น เช่ือวา่ ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่  
ศรัทธาในพระรัตนตรัย จึงหมายถึง การมีความเช่ือถือ ความเล่ือมใสในพระพทุธ  พระธรรม และ 
 พระสงฆ ์ ผูท่ี้ศรัทธาต่อพระรัตนตรัย ควรปฏิบติัดงัน้ี 

1. กราบไหวพ้ระพทุธรูป ( ส่ิงแทนพระพทุธเจา้ ) เพื่อระลึกถึงพระพทุธเจา้ 
2. นาํหลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั 
3. แสดงความเคารพต่อพระสงฆ ์ดว้ยการกราบไหว ้และบาํรุงดว้ยปัจจยั 4 



    กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที ่1  ข้อที ่1 
 
 
ช่ือกลุ่ม…………………………………………  มีสมาชิกทั้งหมด………….  คน  ดงัน้ี 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
คาํส่ัง ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัเติมแผนภูมิเก่ียวกบัพระรัตนตรัยใหส้มบูรณ์ พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
                                             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
            
            
            

 
 

     พระรัตนตรัย 



            
   กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที ่1  ข้อที ่2 
 
 
 
ช่ือกลุ่ม…………………………………………  มีสมาชิกทั้งหมด………….  คน  ดงัน้ี 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
  
คาํส่ัง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเขียน การเคยปฏิบติัตนต่อพระรัตนตรัย อยา่งไรบา้ง 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



  กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที ่2  ข้อที ่1 
 
 
ช่ือ…………………………………………  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นเตาบ่า 
 
  
คาํส่ัง ใหน้กัเรียนสาํรวจตนเองวา่ ในแต่ละวนัไดป้ฏิบติัตนตามเบญจศีลขอ้ใดบา้ง เกิดผลต่อตนเอง  
 และสงัคมอยา่งไร แลว้นาํมาเล่าใหเ้พื่อนๆฟัง  
 
 

เบญจศีล การปฏิบติั ผลต่อตนเอง และสงัคม 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 
 
 
 
 



   กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที ่2  ข้อที ่2 
 
 
ช่ือ…………………………………………  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นเตาบ่า 
 
  
คาํส่ัง ใหน้กัเรียนสาํรวจตนเองวา่ ในแต่ละวนัไดป้ฏิบติัตนตามเบญจธรรมขอ้ใดบา้ง เกิดผลต่อตนเอง  
 และสงัคมอยา่งไร แลว้นาํมาเล่าใหเ้พื่อนๆฟัง  
 
 

เบญจธรรม การปฏิบติั ผลต่อตนเอง และสงัคม 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 



   กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที ่2  ข้อที ่3 
ช่ือกลุ่ม…………………………………………  มีสมาชิกทั้งหมด………….  คน  ดงัน้ี 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5.  
คาํส่ัง ใหน้กัเรียนกลุ่มท่ี 1 ศึกษากรณีตวัอยา่งเร่ือง หมาจนตรอก กลุ่มท่ี 2 ศึกษาเร่ือง อาชีพดีมีอนาคต 
  

1. เร่ือง หมาจนตรอก 

 เดก็ชายเบส เดก็ชายเดีย๋ว เดก็ชายขวญั และเดก็ชายเพชร เป็นเพือ่นเล่นกนั วนั
หน่ึงคดิสนุก ชวนกนัไปดกัหมา โดยการนําเชือกด้านหน่ึงทาํเป็นบ่วง ดกัไว้ข้างๆร้ัว
โรงเรียน  เชือกอกีด้านหน่ึงผูกตดิกบัป๊ีบ เดก็ทั้ง 4 คน แอบอยู่ห่างๆ  จากน้ันมีหมา
ตวัหน่ึงลอดเข้าไปในร้ัว แล้วคอของมนักต็ดิบ่วง มนัทาํอย่างไรกไ็ม่หลุด จงึวิง่หนี 
ยิง่วิง่ป๊ีบกย็ิง่ดงั เดก็ๆทั้ง 4 คน เห็นดงัน้ัน กหั็วเราะเยาะ แล้วกว็ิง่ไล่หมาอย่างสนุก 
ทั้งคนไล่และทั้งเสียงป๊ีบดงั หมายิง่ตกใจวิง่หนีสุดชีวติ ขณะวิง่สายเชือกไปคล้อง
ต้นไม้ หมาไปไม่ได้ เดก็ชายขวญัสนุกมากไม่คดิอะไร วิง่ไล่หมาอย่างกระช้ันชิด 
หมาจงึหันหน้ามางบัทีข่า ของเดก็ชายขวญั บาดเจบ็ เป็นแผลลกึ เลอืดไหลไม่หยุด 
ร้องไห้โอดโอย เพือ่นทั้งสามคน เห็นท่าไม่ด ีจงึวิง่ไปบอกพ่อแม่ของขวญั  พ่อแม่
ขวญัรีบมาทนัท ีเห็นลูกอาการสาหัส จงึนําส่งโรงพยาบาล พ่อแม่เสียเงนิค่ารักษา   
ไปหลายพนับาท  เดก็ขวญัมาโรงเรียนไม่ได้ไปหลายวนั 

2. เร่ือง อาชีพดมีีอนาคต 

 ครอบครัวของนายดาํ อยู่ใกล้กบัครอบครัวของนายแดง นายดาํมีรถยนต์ 3 คนั
ฐานะด ีมีบ้านใหญ่โต แต่ค้ายาเสพติด  ส่วนนายแดงฐานะปานกลาง มีอาชีพทาํไร่  
ไถนา ปลูกผกัผลไม้ขาย มีรายได้พอประมาณไม่เดอืดร้อน นายดาํเคยพูดกบันายแดง
ว่า ถ้าอยากรวยให้มาค้ายาบ้าด้วยกนั  นายแดงกไ็ม่สนใจ ตั้งใจทาํมาหากนิทาํไร่ไถนา 
ค้าขายเลก็ๆ น้อยๆต่อไป เกบ็เลก็ผสมน้อยจนมีอยู่มีกนิ ผู้คนนับหน้าถอืตา เป็นที่
ยอมรับนับถอืของสังคม 



 อยู่มาวนัหน่ึง ตาํรวจสืบทราบว่า นายดาํค้ายาเสพตดิ จงึนํากาํลงัเข้าตรวจค้นบ้าน 
และพบของกลาง ยาบ้า 5,000 เม็ด เงนิ สด 2,000,000 บาท ตาํรวจจงึยดึของกลาง  
และสืบค้นทรัพย์สินอืน่ๆ พบว่า รถ บ้าน ทีด่นิ ได้มาจากการขายยาเสพตดิ ทาง
ราชการจงึยดึทรัพย์ทั้งหมด และนําตวันายดาํ ดาํเนินคดต่ีอไป  ลูกเมียอยู่ทางบ้าน 
อยู่กนิอย่างอดๆอยากๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที ่3  ข้อที ่1 
 
ช่ือกลุ่ม…………………………………………  มีสมาชิกทั้งหมด………….  คน  ดงัน้ี 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
คาํส่ัง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม นาํหลกัธรรมสงัคหวตัถุ 4  มาแต่งเป็นเร่ืองราว แลว้แสดงบทบาทสมมติ 
โดยครูใหน้กัเรียนแต่งเร่ืองและฝึกซอ้ม เพื่อเตรียมการแสดงบทบาทสมมติในชัว่โมงต่อไป 
 
เร่ือง…………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 



กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที ่3  ข้อที ่2 
 
ช่ือ………………………………………  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นเตาบ่า 
  
คาํส่ัง ใหน้กัเรียนแต่ละคน เติมคาํใหส้มบูรณ์ เก่ียวกบัหลกัธรรมสงัคหวตัถุ 4   
 

สังคหวตัถุ 4  

 หมายถึง…………………………………………………………………………………………
…………………………………………….มี………ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. …………………………..คือ…………………………............................................... 
   ….………………………………………………………………………………………... 
2. …………………………..คือ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………..คือ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 
4. …………………………..คือ………………………………………………………… 

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



กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที ่3  ข้อที ่3 
 
ช่ือ………………………………………  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นเตาบ่า 
  
คาํส่ัง ใหน้กัเรียนแต่ละคน เติมคาํใหส้มบูรณ์ เก่ียวกบัฆราวาสธรรม 4   
 

ฆราวาสธรรม 4  

 หมายถึง…………………………………………………………………………………………
…………………………………………….มี………ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. …………………………..คือ…………………………............................................... 
   ….………………………………………………………………………………………... 
2. …………………………..คือ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………..คือ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 
4. …………………………..คือ………………………………………………………… 

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



กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที ่4  ข้อที ่1 
 
ช่ือกลุ่ม…………………………………………  มีสมาชิกทั้งหมด………….  คน  ดงัน้ี 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
คาํส่ัง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํแผนภูมิการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อครู และโรงเรียนใหส้มบูรณ์ แลว้
นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
การบาํเพญ็ประโยชน์ต่อ
ครู และโรงเรียน 
 



กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที ่4  ข้อที ่2 
 
ช่ือกลุ่ม…………………………………………  มีสมาชิกทั้งหมด………….  คน  ดงัน้ี 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
คาํส่ัง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํแผนผงัความคิดแสดงวิธีปฏิบติัตนในการสงเคราะห์ญาติพี่นอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบติัตนในการ
สงเคราะห์ญาติพี่นอ้ง 
 



กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที ่4  ข้อที ่3 
 
ช่ือกลุ่ม…………………………………………  มีสมาชิกทั้งหมด………….  คน  ดงัน้ี 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
คาํส่ัง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํแผนผงัความคิดแสดงวิธีปฏิบติัตนของการทาํจิตใหบ้ริสุทธ์ิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   
 
 
 

    วิธีปฏิบติัตนในการ
สงเคราะห์ญาติพี่นอ้ง 
 



กจิกรรมบูรณาการสร้างสรรค์ ช้ินที ่1  เร่ือง โอวาท 3 
สมุดบันทกึการปฏิบัตตินตามหลกัโอวาท 3   

ว/ด/ป พฤติกรรมท่ีปฏิบติั ความรู้สึกเม่ือไดป้ฏิบติั 
แนวทางปรับปรุงกรณี 

ท่ีทาํผดิ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ช่ือ……………………………………..ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบา้นเตาบ่า 



หน่วยการเรียนรู้ที ่2    หลกัธรรมคํา้จุนโลก 

 
รหสัวิชา / ช่ือรายวิชา..........................................กลุ่มสาระสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2              แผนการเรียนรู้ที ่4  เร่ืองน่ารู้คู่พุทธศาสน์          เวลา  3  ชัว่โมง               
ภาคเรียนท่ี....................ผูส้อน....................................โรงเรียน......................................................... 

 
1. สาระสําคญั 
 
  ชาวพทุธมีหนา้ท่ีศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมและเร่ืองราวต่างๆ ท่ีมีอยูพ่ระพทุธศาสนา
ใหเ้ขา้ใจ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพทุธศาสนาต่อไป 
 

2. ตวัช้ีวดั / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. บอกความหมาย และความสาํคญั ของหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ีกาํหนด 
       (ส 1.1 ป.2/4) 
2. บอกช่ือคมัภีร์ของศาสนาท่ีตนนบัถือ และศาสนาอ่ืนๆ    (ส 1.1 ป.2/7) 

3. สาระการเรียนรู้ 

   ความรู้ 
   1. พระไตรปิฎก 
   2. พทุธศาสนสุภาษิต 
    - ความกตญัญูเป็นเคร่ืองหมายของคนดี 
    - มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 
   ทกัษะ/กระบวนการ 

7. การอภิปราย 
8. การสาํรวจ 
9. การแสดงบทบาทสมมติ 
10. การสืบคน้ขอ้มูล 
11. กระบวนการกลุ่ม  
12. การคิดวิเคราะห์ 

 



   คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
   1. เห็นคุณค่าของการทาํความดี 
   2. ปฏิบติัตามหลกัธรรมขั้นพื้นฐาน 
   3. มีความสนใจใฝ่รู้ 
   4. มีความซ่ือสตัย ์
   5. มีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
   6. ความมีเหตุผล 
 

4. กจิกรรมการเรียนรู้ 

 
 

 กจิกรรมนําสู่การเรียน 

1. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
2. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูใหน้กัเรียนสงัเกตภาพสามเถร กาํลงัอ่านคมัภีร์ของพระพทุธศาสนา(พระไตรปิฎก)  

จากนั้นครูสนทนาร่วมกบันกัเรียนโดยใชค้าํถาม  ดงัน้ี 
- เป็นภาพอะไร 
- นกัเรียนคิดวา่สามเณรกาํลงัเรียนเร่ืองอะไรกนัอยู ่

กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ 

ขั้นนํา 
          ครูสนทนาซกัถามนกัเรียนวา่ “นกัเรียนรู้หรือไม่วา่ พระไตรปิฎกคืออะไร และมี
ความหมายวา่อยา่งไร”   

 ขั้นดําเนินการสอน 

1. ครูจดักลุ่มนกัเรียน กลุ่มละ 5 คน คละความสามารถ ประกอบดว้ย เก่ง ปานกลาง ค่อนขา้ง
อ่อน และอ่อน แต่ละคนในกลุ่มมีหมายเลขประจาํตวัตั้งแต่ 1-5  

2. ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบวา่ผลงานของนกัเรียน คือ ผลงานของกลุ่ม 
3. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มคน้ควา้ความหมายและความสาํคญัของพระไตรปิฎกในหนงัสือ

เรียนรายวิชาพื้นฐาน สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ป.2 (หนา้ 32)  แลว้อธิบายใหเ้พื่อน
สมาชิกในกลุ่มฟัง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั 
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วธีิสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคร่วมกนัคดิ 



4. ครูพานกัเรียนไปหอ้งสมุด แลว้ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี 1  โดยใหแ้ต่ละ
กลุ่มคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัพระไตรปิฎก แลว้จดบนัทึกลกัษณะของพระไตรปิฎกท่ี
สงัเกตเห็นได ้พร้อมทั้งวาดรูปประกอบ 

5. ครูสุ่มเรียกสมาชิกหมายเลขใดหมายเลขหน่ึงของแต่ละกลุ่ม ใหอ้อกมานาํเสนอผลการสืบคน้ 
      ครูและเพือ่นกลุ่มอ่ืนร่วมกนัซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 
6. ครูอาจใหน้กัเรียนดูหนงัสือพระไตรปิฎก (ถา้มี) แลว้อธิบายเก่ียวกบัหมวดหมู่ใน

พระไตรปิฎก และเร่ืองท่ีบนัทึกไวใ้นพระไตรปิฎกแต่ละหมวดหมู่ เพื่อเป็นความรู้เพิม่เติม 
 
 

7. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มคน้ควา้ขอ้มูลในหนงัสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สงัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ป.2 (หนา้ 28) หวัขอ้ พทุธศาสนสุภาษิต หวัขอ้ยอ่ย นิมิตฺต ํสาธุรูปาน ํกตญฺญู
กตเวทิตา แลว้อธิบายใหเ้พื่อนสมาชิกในกลุ่มฟัง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั 

8. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความหมายของพทุธศาสนสุภาษิต ความกตญัญูเป็นเคร่ืองหมาย
ของคนดี 

9. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี 2  โดยเขียนสรุปความหมายของพทุธ
ศาสนสุภาษิต ความกตญัญูเป็นเคร่ืองหมายของคนดี 

10. ครูสุ่มเรียกสมาชิกหมายเลขใดหมายเลขหน่ึงของแต่ละกลุ่ม ใหอ้อกมานาํเสนอผลงาน ครู
และเพื่อนกลุ่มอ่ืนร่วมกนัซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

11. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มคน้ควา้ขอ้มูลในหนงัสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สงัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ป.2 (หนา้ 28-29) หวัขอ้ พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร แลว้อธิบายใหเ้พื่อนสมาชิกใน
กลุ่มฟัง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั 

12. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความหมายของพทุธศาสนสุภาษิต บิดามารดาเป็นพรหมของ
บุตร 

13. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี 2  โดยเขียนสรุปความหมายของพทุธ
ศาสนสุภาษิต บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร 

14. ครูสุ่มเรียกสมาชิกหมายเลขใดหมายเลขหน่ึงของแต่ละกลุ่ม ใหอ้อกมานาํเสนอผลงาน ครู
และเพื่อนกลุ่มอ่ืนร่วมกนัซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 
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 ขั้นสรุป 

  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัพระไตรปิฎกและพทุธศาสนสุภาษิต 
 

 กจิกรรมรวบยอด 
1.  ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  เพื่อตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ 
2. ครูแจง้ให้นกัเรียนทราบว่า จะมอบหมายภาระงานให้นกัเรียนทาํ เพื่อเก็บเป็นคะแนนสะสม

จากนั้นใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมพฒันาการคิด ขอ้ 2   ส่งครู  
3. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมพฒันาการคิด ขอ้ 1 โดยร่วมกนัอภิปรายว่า การศึกษา

พระไตรปิฎกมีประโยชน์อยา่งไร เพื่อเป็นขอ้สรุปของกลุ่ม 
4. ครูสุ่มเรียกหมายเลขใดหมายเลขหน่ึงของแต่ละกลุ่ม ออกมานาํเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้น

เรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอ่ืนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
5. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค ์ช้ินงานท่ี 2  เร่ือง พทุธ

ศาสนสุภาษิต  เพื่อประเมินตนเอง โดยปฏิบติั ดงัน้ี  
-     ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัแต่งนิทานพทุธศาสนสุภาษิต แลว้คดัเลือกตวัละคร ซอ้ม
การ 
       แสดงบทบาทสมมติ โดยครูเป็นผูส้งัเกตการณ์ และใหค้าํแนะนาํ 

       -     นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติใหเ้พื่อนดู  
       -     นกัเรียนกลุ่มอ่ืนชมการแสดงของเพื่อน พร้อมทั้งวิเคราะห์ขอ้คิดท่ีไดจ้ากนิทาน  
6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้คิด และแนวทางในการนาํพทุธศาสนสุภาษิตจากนิทานไปใช้

ในชีวิตประจาํวนั 
7. ครูใหน้กัเรียนนาํแนวทางท่ีวเิคราะห์ไดไ้ปปฏิบติั แลว้บนัทึกขอ้มูลลงในสมุด โดยครูกาํหนด

วนัส่งผลงาน 
 

5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือการเรียนรู้  (ตวัอยา่ง : ส่ือฯ มมฐ. หลกัสูตรแกนกลางฯ พระพทุธศาสนา ป.2) 
2. นิทานพทุธศาสนสุภาษิตท่ีนกัเรียนแต่ง 
3. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดงบทบาทสมมติ 
4. แหล่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 
5. หนงัสือพระไตรปิฎก (ถา้มี) 
6. แบบทดสอบก่อนเรียน 
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6. การวดัและประเมินผล 
 6.1  หลกัฐานการเรียนรู้  (ช้ินงานสุดทา้ยท่ีแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้รวบยอด) 

1. กิจกรรมพฒันาการคิด ขอ้ 2 
2. ผลงาน เร่ือง พทุธศาสนสุภาษิต 

 6.2  วธีิการวดัและประเมินผล 
1. ตรวจการทาํกิจกรรมพฒันาการคิด ขอ้ 2 
2. ประเมินผลงาน เร่ือง พทุธศาสนสุภาษิต 
3. ประเมินการร่วมอภิปราย 
4. สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
5. สงัเกตพฤติกรรมในระหวา่งเรียนและการปฏิบติักิจกรรม 
6. สงัเกตพฤติกรรมในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน 

 6.3  เคร่ืองมือวดัและประเมินผล และเกณฑ์ 
1. กิจกรรมพฒันาการคิด ขอ้ 2             
2. แบบประเมินผลงาน 
3. แบบประเมินการร่วมอภิปราย 
4. แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  
6. แบบประเมินสมรรถนะผูเ้รียน  5  ดา้น 
7. แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 8  ดา้น 

 
          เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 
   1. ค 2. ข 3. ค 4. ก 5.    ค 
   6. ข 7. ค 8. ค 9. ค 10.  ก 

 
 

7. กจิกรรมเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………..…………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

- 



1. ผลการเรียนรู้ 
 1.1 ผูเ้รียนท่ี ผ่าน ตวัช้ีวดั 
  มีจาํนวน .................................................. คน  คิดเป็นร้อยละ...................................................... 
 1.2 ผูเ้รียนท่ี ไม่ผ่าน ตวัช้ีวดั 
  มีจาํนวน .................................................. คน  คิดเป็นร้อยละ...................................................... 
  1) ......................................................สาเหตุ (ถา้ทราบ) .............................................................. 
  ............................................................................................................................................................. 
  2) .......................................................สาเหตุ ................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................. 

แนวทางแกปั้ญหา 
............................................................................................................................................................. 

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

  1.3 ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดแ้ก่ 
  1) ............................................................................... 2)................................................................. 
  แนวทางการพฒันา / ส่งเสริม ....................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................................. 

 1.4 ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ (K) ................................................................................................................. 
 1.5 ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการ (P) ................................................................................................ 
 1.6 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) .................................................................................... 
2. ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
3. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ................................................................................................................................ 

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

                 ลงช่ือ..................................................... ผูป้ระเมิน 

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

 

8. บันทกึผลการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test) 

จงวง  ล้อมรอบตวัอกัษร ก, ข หรือ ค ทีเ่ป็นคาํตอบทีถู่กทีสุ่ด 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

คมัภีร์ทางพระพทุธศาสนา 
เรียกวา่อะไร 
ก.  อลั-กรฺุอาน 
ข.  ไบเบิล 
ค.  พระไตรปิฎก 
พทุธศาสนสุภาษิต คืออะไร 
ก.  ขอ้ควรละเวน้ 
ข.  คติสอนใจ 
ค.  วินยัของสงฆ ์
ขอ้ใดไม่ใช่ความดีอนัยิง่ใหญ่ของพอ่แม่ 
ก.  เมตตา 
ข.  กรุณา 
ค.  สมัปชญัญะ 
ความกตญัญู หมายถึงขอ้ใด 
ก.  ระลึกและตอบแทนคุณ 
ข.  มีความอดทนอดกลั้น 
ค.  ดูแลเอาใจใส่ผูอ่ื้น 
พอ่แม่มีมุทิตาจิตต่อลูก หมายความวา่ 
อยา่งไร 
ก.  พอ่แม่ปรารถนาใหลู้กมีความสุข 
ข.  เม่ือลูกมีความทุกข ์พอ่แม่จะคอย 
      ช่วยเหลือทาํทุกอยา่งเพื่อใหลู้ก 
      พน้ทุกข ์
ค.  เม่ือลูกมีความสุข พอ่แม่กย็นิดี 
      ในความสุขของลูก 

6. 
 
 
 

7. 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 

  
9. 

 
 
 
 

10. 

นกัเรียนจะแสดงความกตญัญูอยา่งไร 
ก.  ช่วยเหลือผูอ่ื้น 
ข.  เช่ือฟังพอ่แม่ 
ค.  ไม่ทาํร้ายสตัว ์
ขอ้ใดคือความหมายของคมัภีร์พระไตรปิฎก 
ก.  เป็นตาํราท่ีใชศึ้กษาเล่าเรียน 
ข.  เป็นตาํราท่ีบนัทึกเวทมนตร์ต่างๆ 
ค.  เป็นตาํราท่ีจดบนัทึกหลกัธรรมคาํสอน  
ถา้นกัเรียนช่วยพอ่แม่ทาํงานบา้นแสดงวา่ นกัเรียน
ปฏิบติัตนตามหลกัพทุธศาสนสุภาษิตใด 
ก.  ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
ข.  มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 
ค.  ความกตญัญูเป็นเคร◌ื◌่องหมายของคนดี 
มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร คาํวา่ พรหม ในท่ีน้ี
หมายถึงขอ้ใด 
ก.  เทพเจา้ 
ข.  ผูมี้อาํนาจ 
ค.  ผูมี้ความดียิง่ใหญ่ 
พอ่แม่ช่วยเหลือลูกเม่ือมีความทุกข ์แสดงวา่  
พอ่แม่มีคุณธรรมขอ้ใด 
ก.  กรุณา                      
ข.  มุทิตา 
ค.  อุเบกขา 

 


