
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 ท่ีมีอยูใ่น
พระพทุธศาสนา 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) เขียนเล่าประสบการณ์เก่ียวกบัการปฏิบติัตนตามหลกัสงัคหวตัถุ 4 หรือฆราวาสธรรม 4  
8) เขียนแผนผงัความคิด แสดงแนวทางปฏิบติัในการสงเคราะห์ญาติพี่นอ้ง 
9) อภิปรายเก่ียวกบัการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อโรงเรียน แลว้ลงมือปฏิบติั 
10) เขียนประโยชน์ของการทาํจิตใหบ้ริสุทธ์ิ 
11) สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัพระไตรปิฎก แลว้บนัทึกลกัษณะของพระไตรปิฎก พร้อมทั้งวาดรูป 
       ประกอบ 
12) เขียนสรุปความหมายของพทุธศาสนสุภาษิต ความกตญัญูเป็นเคร่ืองหมายของคนดี และ
มารดา บิดาเป็นพรหมของบุตร พร้อมกบัยกตวัอยา่งประกอบ 

 4.3  การประเมินหลงัเรียน 
-  การทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

 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. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (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   

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 

 
 
 
 
 



    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 



 


