
แผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้  สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันาธรรม                                         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาและหลกัคาํสอนของศาสนาต่างๆ 
หน่อยยอ่ยท่ี  3  โอวาท 3 
แผนการจดัการเรียนรู้  เร่ือง อบายมุข4                                                              เวลา  1  ชัว่โมง 
สอนโดย นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ ์                                                            วนัท่ี  10   มีนาคม  2558 

..................................................................................................................................................... 
1.สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

 การไม่ทาํชัว่  การทาํความดี การทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิเป็นการนาํหลกั โอวาท 3  ไปปฏิบติัทาํใหชี้วติ
มีความสุขการนาํหลกัโอวาท 3 ไปปฏิบติัจะช่วยพฒันาตนเองและส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหเ้กิดความสงบต่อ
ครอบครัวของตนเองสุขและบุคคลในสงัคม 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ทีเ่กีย่ว 

 สาระท่ี 4  หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 
 มาตรฐาน ส 1.1รู้และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดาหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือ และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่ และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพ่ืออยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 
3. ตัวช้ีวดั 

 ป.5/5  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบติัตามไตรสิกขา และหลกัธรรมโอวาท 3 ใน
พระพทุธศาสนา หรือหลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ีกาํหนด  

ป.5/7  ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ เพื่อการพฒันาตนเองและส่ิงแวดลอ้ม 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เม่ือนกัเรียนเรียนแลว้ นกัเรียนสามารถ 
 4.1 อธิบายความหมาย และ ความสาํคญัของอบายมุข  4  ได ้
 4.2 หลีกเล่ียง อบายมุข  4และสามารถแนะนาํผูอ่ื้นใหห้ลีกเล่ียงได ้
 4.3ตระหนกัและนาํ อบายมุข 4 ไปปฏิบติัหรือใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งเคร่งครัด 
5. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการคิด 
 5.3 ความสามารถในการแกปั้ญหา 

5.4 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
 



6.คุณลกัษณ์ทีพ่ึง่ประสงค์ 
 6.1 ซ่ือสตัยสุ์จริต 

6.2 มีวินยั 
6.3 ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
6.4  ความรับผดิชอบ /อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.5  มุ่งมัน่ในการทาํงานใหส้าํเร็จ 

7. สาระการเรียนรู้ 
 อบายมุข 4 ประการ 
 1.  การเป็นนกัเลงหญิง 
 2.  การเป็นนกัเลงสุรา 
 3.  การเป็นนกัเลงการพนนั 
 4.  การคบคนชัว่เป็นมิตร 
8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 8.1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
  8.1.1  สนทนาชกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไปเพื่อเตรียมความพร้อม 

8.1.2 ทดสอบก่อนเรียน 
 8.1.3  ครูสรุปเพื่อนาํเขา้สู่บทเรียนโดยแจง้จุดประสงคใ์หน้กัเรียนทราบ 
 ( เม่ือเรียนจบแลว้ อธิบายและ บอกความสาํคญั ของอบายมุข 4  ได ้ และตอ้งหลีกเล่ียง 
อบายมุข ทั้ง 4 แลว้ตอ้งแนะนาํผูอ่ื้น ไดด้ว้ย  ตระหนกัถึงความเลวร้าย ของอบายมุข  4  แลว้ 
          นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได)้ 
8.2 ขั้นสํารวจค้นหา 
 8.2.1 ครูใหน้กัเรียนดู วดีีโอ  เร่ือง อบายมุข 4  เม่ือนกัเรียนดูจบแลว้ 
 8.2.2ใหน้กัเรียนแสดงละครยอ่ย เร่ือง  หมู่บา้นแสนดีเม่ือแสดงละครจบแลว้ 
8.3 ขั้นอธิบายความรู้ 
 8.3.1 นกัเรียนและครูสนทนาเน้ือเร่ืองในละคร 
  - นกัเรียนอยากเป็นใครในตวัละคร  อยากเป็น   ไม่อยากเป็น  เพราะเหตุใด 
  - อบายมุขขอ้ใดท่ีร้ายแรงท่ีสุด คือขอ้ใด (นกัเลงการพนนั) 
ติดแลว้ทาํใหเ้สียคนท่ีสุด เพราะเหตุใด 
8.4 ขั้นขยายความเข้าใจ 
 8.4.1 ครูใหน้กัเรียนดู  Power Point   
 
 



8.3. ขั้นตรวจสอบ 
 8.3.1  ทดสอบหลงัเรียน 

8.3.2  ตรวจ แบบทดสอบ ก่อนเรียน-หลงัเรียนโดยใช ้ Power Point 
8.3.3  ครูและนกัเรียนสรุปร่วมกนัโดยการร้องเพลงอบายมุข 
 
9. ส่ือการเรียน/แหล่งเรียนรู้ 
 9.1 Power Point 
 9.2 เพลงอบายมุข 
 9.3ละคร เร่ือง หมู่บา้นแสนดี 
 9.4แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
 9.5 วีดีโอ 

  การวดัและประเมินผล 
  การสังเกต 
  แบบสังเกตพฤติกรรมขณะทาํการเรียนการสอน 
  -  ความร่วมมือ/ความมีวนิยั/ความรับผดิชอบ 
  -  ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน/ความตั้งใจทาํงาน/ความมีนํ้าใจ 
  -  การแสดงละคร 

ตรวจผลงาน 
-ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้วดั  
- แบบสงัเกตพฤติกรรม 
- แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 

 บันทกึผลหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงช่ือ...........................ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ 
      (นางสุณิสา   เลิศสุบินรักษ ์



แบบสังเกตพฤติกรรม   การทาํงานรายบุคคล 
คาํช้ีแจง :  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหวา่งเรียน แลว้ขีด  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัคะแนน 

ลาํดับ
ที ่

ช่ือ – สกลุ 

 

ความมีวนัิย/
รับผดิชอบ/ 

ใฝ่เรียนรู้ 

ความมีนํา้ใจ 

เอือ้เฟ้ือ 

เสียสละ 

การรับฟัง 

ความคดิเห็น 

การแสดง 

ละคร 

การทาํ
แบบทดสอบ 

รวม 

15  

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

1 ด.ช.ชินติพทัธ์ ชาบุญมี                 

2 ด.ช.ปิยวชัรพนัศิริ                 

3 ด.ช.รักษิต ผา่นสะอาด                 

4 ด.ช.วทญัญู ซงซา                 

5 ด.ช.ศกัด์ิพล ตนับวั                 

6 ด.ช.อติชาติ โคตาโม                 

7 ด.ญ.นลินนิภา นะระษี                 

8 ด.ญ.นีรชา ฉาบพิมาย                 

9 ด.ญ.วราสิณี  แกว้ดี                 

10 ด.ญ.สุวนนัท ์ อนัเสนา                 

11 ด.ญ. อภิญญา พวงศรีเคน                 

 

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
 (นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ)์                                                                                                                                                           
 
 
 



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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การแสดงละคร 
ช่ือกลุ่ม      ชั้น    ประถมศึกษาปีท่ี  5 

คาํช้ีแจง :  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ขีด  ลงในช่องท่ีตรง
กบัระดบัคะแนน 

ลาํดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การแบ่งหนา้ท่ีกนัอยา่งเหมาะสม    

2 ความร่วมมือกนัทาํงาน    

3 การแสดงละคร กลา้แสดงออก ไม่อาย  ไม่เคอะเขิน    

4 การรับฟังความคิดเห็น    

5 ความมีนํ้าใจช่วยเหลือกนั    

                                                                                 รวม  

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

(นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ)์ 
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  



แบบบันทกึคะแนนเร่ืองอบายมุข 
แบบทดสอบ ก่อนเรียน และ หลงัเรียน 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า   ช้ันประถมศึกษาปีที ่5  
 

 
เลขที ่

 
ช่ือ-สกลุ 

 
คะแนนเต็ม 

คะแนนก่อน
เรียน 

คะแนนหลงั
เรียน 

 
หมายเหตุ 

1 ด.ช.ชินติพทัธ์ ชาบุญมี 10    
2 ด.ช.ปิยวชัรพนัศิริ 10    
3 ด.ช.รักษิต ผา่นสะอาด 10    
4 ด.ช.วทญัญู ซงซา 10    
5 ด.ช.ศกัด์ิพล ตนับวั 10    
6 ด.ช.อติชาติ โคตาโม 10    
7 ด.ญ.นลินนิภา นะระษี 10    
8 ด.ญ.นีรชา ฉาบพิมาย 10    
9 ด.ญ.วราสิณี  แกว้ดี 10    
10 ด.ญ.สุวนนัท ์ อนัเสนา 10    
11 ด.ญ. อภิญญา พวงศรีเคน 10    

 
 

                                                                         (ลงช่ือ)…………………………………ผูท้ดสอบ 
            (นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
   เร่ือง อบายมุข  4                           จาํนวน 10 ข้อ 

คาํส่ัง   ใหน้กัเรียนกา X  ทบัตวัอกัษรตรงกบัตวัเลือกท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1. วนัท่ีพระพทุธเจา้แสดงโอวาท 3 เรียกวา่วนัอะไร 

ก. วนัวสิาขบูชา  ค.  วนัมาฆบูชา 
ข. วนัออกพรรษา  ง.   วนัเขา้พรรษา 

2. กรรมท่ีผูท้าํจะดีหรือชัว่ข้ึนอยูก่บัส่ิงใด 
ก. ผูท้าํ    ข.  เจตนา ค.  วธีิทาํ  ง.  ผลของกรรม 

3. อาชีพในขอ้ใดท่ีไม่ใช่การเล้ียงชีพชอบ 
ก. ขายยาบา้     ข. ขายขนม           ค.ขายเส้ือผา้          ง.  ขายอาหาร 

4. ศีลเป็นหลกัธรรมพ้ืนฐานท่ีช่วยฝึกอบรมผูป้ฏิบติัทางดา้นใด 
ก. กายและวาจา         ข.  ปัญญาค.  จิตใจ        ง.   ความคิด   

5. ผูไ้ม่รักษาศีลขอ้ใด จะมีผลเสียต่อสุขภาพ 
ก. ศีลขอ้ท่ี 1  ข.  ขอ้ท่ี  3            ค.  ศีลขอ้ท่ี  4 ง.  ขอ้ท่ี  5 

6. คนท่ีพดูโกหกจนเป็นนิสัย จะมีผลเสียอยา่งไร 
ก. ไม่มีคนรัก   ค.  ไม่มีคนเช่ือถือ 
ข. ไม่มีคนพดูดว้ย  ง.  ขาดสติ 

7. ขอ้ใดเป็นผลเสียมากท่ีสุดของการคบคนชัว่เป็นมิตร 
ก. ผูค้นรังเกียจ           ค. พอ่แม่เสียใจ     
ข. เราจะกลายเป็นคนชัว่ไปดว้ย  ง. เส่ือมเสียช่ือเสียงของวงศต์ระกลู 

8. การเป็นนกัเลงสุราในขอ้ท่ี 2  ของอบายมุข 4  ตรงกบัศีล  5   ขอ้ใด 
ก. ศีลขอ้ท่ี   2       ข.  ศีลขอ้  3         ค.  ศีลขอ้ 4        ง.  ศีลขอ้ท่ี  5 

9. มีคาํกล่าวท่ีวา่ “ไฟไหมบ้า้น สิบคร้ัง กไ็ม่เท่ากบั.......ตรงกบัอบายมุข4  ขอ้ใด 
ก. ขอ้ท่ี  1       ข.   ขอ้ท่ี    2        ค.  ขอ้ท่ี   3   ง.   ขอ้ท่ี   4  

10. อบายมุขหมายถึง ขอ้ใดต่อไปน้ี 
ก. ความความอดทน  ค. ความเสียสละ    
ข. ทางแห่งความเส่ือม  ง. การบาํเพญ็ประโยชน์ 

ขอใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบอยา่งมีความสุข  โชคดีๆๆๆๆ 



เพลง อบายมุข 
 

  ความเส่ือม        ทั้งหลาย  คืออบายมุข 
 ไม่มีสุข           มีแต่ทุกข ์        เร่ือยไป 
 ส่ิงเสพติด        สุรา                เมรัย 
 ตอ้งเขา้ใจ       ไม่ไป                เก่ียวดอง 
 การเท่ียวกลางคืน   เท่ียวผบั            เท่ียวบาร์ 
 เท่ียวเฮฮา               เท่ียวเล่น           ทั้งผอง 
 เสียตวั    เสียทรัพย ์        ไม่น่าลอง 
 ตอ้งไตร่ตรอง  โทษมี   มากมาย 
 มีเพ่ือนชัว่   เป็นมิตร คิดใหดี้ 
 อยา่หลบหนี  การงาน            ทั้งหลาย 
 เกียจคร้าน ทาํงาน    ตวัทาํลาย 
 ชีวติมลาย เพราะอบายมุขเอย 
 
 
      .............................................จบแลว้ค่ะ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 


