
    
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 1 การเผยแผแ่พระพุทธสาสนากับประเทศเพ่ือนบ้าน          
เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
วิชา ส22103   ชื่อรายวิชา พระพุทธ       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564                    เวลา 1 คาบ 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้  
 ข้อที่ 1. อธิบายเหตุการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย มาเลเซียได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าผังกราฟิกของประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย (P)  
 3. นักเรียนความส าคัญของการศึกษาประวัติความเป็น เหตุการณ์ของประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย (A)       
 
สาระส าคัญ 
 พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านอาทิ ประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย มาเลเซียทั้งฝ่ายเถรวาทและฝ่าย
มหายานมีการยอมรับนับถือสืบต่อกันมาเป็นรากฐานของการด าเนินชีวิต เอกลักษณ์ วัฒนธรรมรวมถึงมรดกของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญใน
การพัฒนาชุมชนและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
  - การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ทักษะ/กระบวนการ 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม   - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 



 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
 1. ครูให้นักเรียนในชั้นเรียนเล่นเกมทายสถานที่ส าคัญของแต่ละประเทศ รูปธงชาติของแต่ละประเทศ   โดยมีรายละเอียดของภาพดังน้ี 
   รูปที่1 พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ค าตอบ ประเทศเมียนมา  
   รูปที่2 พระเจดีย์บุโรพุทโธ ค าตอบ ประเทศอินโดนีเซีย 
   รูปที่3 ธงชาติมาเลเซีย ค าตอบ ประเทศมาเลเซีย 
   รูปที่4 ธงชาติเมียนมา ค าตอบประเทศ เมียนมา 
 2. ครูเฉลย และต้ังค าถามให้นักเรียนตอบนอกจากประเทศดังกล่าวพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักเรียนคิดว่าประเทศใดอีกบ้างที่นับ
ถือพระพุทธศาสนา ครูเฉลยและชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ พร้อมทั้งเข้าสู่บทเรียน  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 4. ครูอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศเพ่ือนบ้านคือประเทศเมียนมา อินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจในการเผยแผ่ของแต่ละประเทศ 
 5. ครูจัดกิจกรรม “พระพุทธศาสนาในเพ่ือนบ้านของฉัน 1” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มเท่าๆ กัน แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับฉลากโดยมีหัวข้อดังน้ี 
   1. ประเทศเมียนมา             2. ประเทศอินโดนีเซีย  3. มาเลเซีย 
  - ครูแจกกระดาษข้อความให้แต่ละกลุ่มศึกษาและแบ่งหน้าที่ในการส่งตัวแทนออกมาเล่นกิจกรรม  
“พระพุทธศาสนาในเพ่ือนบ้านของฉัน 1” ดังน้ี คนที่1 วาดรูปแผนที่ประเทศที่จับสลากได้ลงในกระดาษฟลิบชาร์ท 
คนถัดไปน าข้อความที่สมาชิกในกลุ่มศึกษาและมีความเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ในประเทศที่จับสลากได้มาติดบนแผนที่ที่เพ่ือนวาด โดย 1 คนติด 1
ข้อความ กลุ่มใดที่ท าเวลาได้เร็วที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ และมีความถูกต้องของเน้ือหาครบถ้วน 
  - นักเรียนกลุ่มที่ชนะจะรับตราปั้มเพ่ือน าไปสะสมแลกรับรางวัลพิเศษ 
  - นักเรียนเขียนแผนผังกราฟิกตามความสนใจเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย มาเลเซียลงใน
สมุดเพ่ือทบทวนความรู้ 
  - ครูสุ่มนักเรียนในแต่ละประเทศออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
 7. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์ ลาว เพ่ือเตรียมความพร้อมในคาบเรียนถัดไป 
 
สื่อการเรียนรู้  
 1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศเพ่ือนบ้านประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
 2. ชุดกิจกรรม “พระพุทธศาสนาในเพ่ือนบ้านของฉัน 1” 
 3. รูปภาพ ดังต่อไปน้ี  
  รูป พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ค าตอบ ประเทศเมียนมา  
  รูป พระเจดีย์บุโรพุทโธ ค าตอบ ประเทศอินโดนีเซีย 
  รูป ธงชาติมาเลเซีย  ค าตอบ ประเทศมาเลเซีย 
  รูป ธงชาติเมียนมา  ค าตอบ ประเทศเมียนมา 
  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (วพ.) 
 
 



การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
        พระพุทธศาสนาไ ด้ เผยแผ่เข้ ามาสู่
ประ เทศไทยและประ เทศเ พ่ือนบ้ านอาทิ 
ประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย ทั้งฝ่ายเถรวาท
และฝ่ายมหายาน  มีการยอมรับนับถือสืบต่อกัน
มาเป็นรากฐานของการด าเนินชีวิต เอกลักษณ์ 
วัฒนธรรมรวมถึงมรดกของ  แต่ละประเทศ ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้า 

ชุดกิจกรรม 
“พระพุทธศาสนาในเพ่ือน

บ้านของฉัน 1” 

แบบประเมิน 
กิจกรรม  

“พระพุทธศาสนาในเพ่ือน
บ้านของฉัน 1” 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้  
 ข้อที่ 1. อธิบายเหตุการณ์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย  

 
 

แผนผังกราฟิก 

 
แบบประเมิน 
การให้คะแนน 
แผนผังกราฟิก 

 

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าคิด กล้าท า  
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 2 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 1 การเผยแผ่พระพุทธสาสนากับประเทศเพ่ือนบ้าน          
เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์ ลาว 
วิชา ส22103            ชื่อรายวิชา พระพุทธ        กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. อธิบายเหตุการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์ ลาว  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว ได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าผังกราฟิกของประเทศสิงคโปร์ ลาว (P)  
 3. นักเรียนความส าคัญของการศึกษาประวัติความเป็น เหตุการณ์ของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว (A)       
 
สาระส าคัญ 
 พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านอาทิ ประเทศสิงคโปร์ ลาว ทั้งฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน  มีการ
ยอมรับนับถือสืบต่อกันมาเป็นรากฐานของการด าเนินชีวิต เอกลักษณ์ วัฒนธรรมรวมถึงมรดกของ  แต่ละประเทศ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนา
ชุมชนและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
  - การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์ และประเทศลาว 

ทักษะ/กระบวนการ 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม   - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 



 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
 1. ครูของอาสาสมัครนักเรียนจ านวน 5 คนออกมายืนหน้าชั้นเรียน โดยปฏิบัติดังน้ี 
  - นักเรียนสุ่มหยิบกระดาษข้อความ 1ใบ ใบ้ค าจากกระดาษโดยมีกติกาคือ สามารถพูดได้แค่ 3 ค าและห้ามเอ่ยค าที่ปรากฏใน
กระดาษ 
  - นักเรียนแต่ละคนสลับกันใบ้ค าจนครบจ านวนนักเรียน 5 คน  
   ค าใบ้มีดังน้ี ค าที่ 1 เมอร์ไลออน (สิงโตทะเลที่ประเทศสิงคโปร์) 
        ค าที่ 2 พระธาตุหลวงเวียงจันทน์  
        ค าที่ 3 วัดเชียงทอง (วัดที่มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง) 
        ค าที่ 4 พระแก้วมรกต 
        ค าที่ 5 ตักบาตรข้าวเหนียว 
 2. ครูเชื่อมโยงค าตอบของนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 4. ครูอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศเพ่ือนบ้านคือประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว โดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจในการเผยแผ่ของแต่ละประเทศ 
 5. ครูจัดกิจกรรม “พระพุทธศาสนาในเพ่ือนบ้านของฉัน 2” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - ครูแจกแผนที่ประเทศสิงคโปร์ ลาว ให้กับนักเรียนทุกคนติดแผนที่ลงบนสมุดหน้าละ 1 แผนที่ 
  - ให้นักเรียนเขียนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศดังกล่าวที่ได้รับ โดยสามารถออกแบบตามความสนใจของนักเรียน 
  - นักเรียนที่สามารถเขียนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 3 ประเทศได้ครบถ้วนเป็น3คนแรก     จะได้รับตราปั้มเพ่ือน าไป
สะสมแลกรับรางวัลพิเศษ 
  - ครูสุ่มนักเรียนในแต่ละประเทศออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์ ลาว  
 
สื่อการเรียนรู้  
 1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศเพ่ือนบ้านประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว 
 2. กระดาษข้อความ            

ค าที่ 1 เมอร์ไลออน (สิงโตทะเลที่ประเทศสิงคโปร์) 
  ค าที่ 2 พระธาตุหลวงเวียงจันทน์  
  ค าที่ 3 วัดเชียงทอง (วัดที่มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง) 
  ค าที่ 4 พระแก้วมรกต 
  ค าที่ 5 ตักบาตรข้าวเหนียว 
 3. แผนที่ประเทศ สิงคโปร์ ลาว 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (วพ.) 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
        พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่
ประ เทศไทยและประ เทศเ พ่ือนบ้ านอาทิ 
ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว ทั้งฝ่ายเถรวาท
และฝ่ายมหายาน  มีการยอมรับนับถือสืบต่อกัน
มาเป็นรากฐานของการด าเนินชีวิต เอกลักษณ์ 
วัฒนธรรมรวมถึงมรดกของ  แต่ละประเทศ ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้า 

ชุดกิจกรรม 
“พระพุทธศาสนาในเพ่ือน

บ้านของฉัน 2” 

แบบประเมิน 
กิจกรรม  

“พระพุทธศาสนาในเพ่ือน
บ้านของฉัน 2” 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้  
 ข้อที่ 1. อธิบายเหตุการณ์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ 
ลาว  
 

 
ชุดกิจกรรม 

“พระพุทธศาสนาในเพ่ือน
บ้านของฉัน 2” 

แบบประเมิน 
การให้คะแนน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
“พระพุทธศาสนาในเพ่ือน

บ้านของฉัน 2” 

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 3 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 1 การเผยแผ่พระพุทธสาสนากับประเทศเพ่ือนบ้าน          
เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา และเวียดนาม 
วิชา ส 22103   ชื่อรายวิชา พระพุทธ       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่   ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. อธิบายเหตุการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา และเวียดนาม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาและเวียดนามได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าผังกราฟิกของประเทศ กัมพูชา และเวียดนาม (P)  
 3. นักเรียนความส าคัญของการศึกษาประวัติความเป็นเหตุการณ์ของประเทศ กัมพูชา และเวียดนาม (A)       
 
สาระส าคัญ 
  พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านอาทิ ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม ทั้งฝ่ายเถรวาทและ
ฝ่ายมหายานมีการยอมรับนับถือสืบต่อกันมาเป็นรากฐานของการด าเนินชีวิต เอกลักษณ์ วัฒนธรรมรวมถึงมรดกของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
  - การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ กัมพูชา และเวียดนาม 
 

ทักษะ/กระบวนการ 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม   - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 



 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
 1. ครูทบทวนเน้ือหาโดยหากนักเรียนคิดว่าข้อความที่ครูกล่าวถูกต้องให้ยกปากกาขึ้นเหนือศีรษะหากนักเรียนคิดว่าข้อความที่ครูกล่าวไม่
ถูกต้องให้น่ังน่ิงๆ โดยมีข้อความดังน้ี 
  - เผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศลาวเข้ามาในรัชกาลของเจ้าฟ้างุ้ม (ถูกต้อง) 
  - ประชากรส่วนใหญ่ของชาวสิงคโปร์เป็นเชื้อสายจีน จึงนับถือพระพุทธศาสนานิกายหินยาน (ผิดนิถือนิกายมหายาน) 
 2. ครูเชื่อมโยงค าตอบของนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 4. ครูอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
การเผยแผ่ของแต่ละประเทศ 
 5. ครูจัดกิจกรรม “พระพุทธศาสนาในเพ่ือนบ้านของฉัน 3” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - ครูแจกแผนที่ประเทศกัมพูชา และเวียดนามให้กับนักเรียนทุกคนติดแผนที่ลงบนสมุดหน้าละ 1 แผนที่ 
  - ให้นักเรียนเขียนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศดังกล่าวที่ได้รับ โดยสามารถออกแบบตามความสนใจของนักเรียน 
  - นักเรียนที่สามารถเขียนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 2 ประเทศได้ครบถ้วนเป็น3คนแรก     จะได้รับตราปั้มเพ่ือน าไป
สะสมแลกรับรางวัลพิเศษ 
  - ครูสุ่มนักเรียนในแต่ละประเทศออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
   
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม 
 
สื่อการเรียนรู้  
 1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศเพ่ือนบ้านประเทศกัมพูชา และเวียดนาม 
 2. ชุดกิจกรรม “พระพุทธศาสนาในเพ่ือนบ้านของฉัน 3” 
 3. แผนที่ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม 
  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศไทย
และประเทศเพ่ือนบ้านอาทิ ประเทศกัมพูชา 
และเวียดนาม ทั้งฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน  
มีการยอมรับนับถือสืบต่อกันมาเป็นรากฐานของ
การด าเนินชีวิต เอกลักษณ์ วัฒนธรรมรวมถึง
มรดกของ  แต่ละประเทศ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญใน

ชุดกิจกรรม 
“พระพุทธศาสนาในเพ่ือน

บ้านของฉัน 3” 

แบบประเมิน 
กิจกรรม  

“พระพุทธศาสนาในเพ่ือน
บ้านของฉัน 3” 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 



การ พัฒนาชุ มชนและประ เทศให้ มี ความ
เจริญก้าวหน้า 

ผลการเรียนรู้  
 ข้อที่ 1. อธิบายเหตุการณ์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศ กัมพูชา และ
เวียดนาม 
 

 
ชุดกิจกรรม 

“พระพุทธศาสนาในเพ่ือน
บ้านของฉัน 3” 

แบบประเมิน 
การให้คะแนน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
“พระพุทธศาสนาในเพ่ือน

บ้านของฉัน 3” 

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 4 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 2 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน      เรื่อง ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
วิชา ส22103      ชื่อรายวิชา พระพุทธ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถอธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสรมิสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน (P)  
 3. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (A)       
 
สาระส าคัญ 
 ศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจ ความศรัทธา บุคคลที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน จะน าความแตกต่างเหล่าน้ันมาเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความบาดหมางมิได้ แนวทางการสร้างความเข้าในอันดีจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทั้งในระดับประเทศและส่งผลต่อระดับภูมิภาคต่อไป 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
  - ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน   
 

ทักษะ/กระบวนการ 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม   - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 



 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
 1. ครูเปิด วีดีโอ เรื่องความขัดแย้งด้านศาสนาของชาวเวียดนามและซักถามถึงความรู้สึกหลังจากการได้รับชมวีดีโอ 
 2. ครูเชื่อมโยงค าตอบของนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูอธิบายการความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการอธิบายให้
นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนาและนักเรียนจดบันทึกความรู้เพ่ิมเติม 
 4. ครูจัดกิจกรรม “1 ความรู้สึก ล้านความเข้าใจ” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - ครูแจกกระดาษโพสต์-อิท ให้กับนักเรียนคนละ 1 ใบ  
  - ครูต้ังประเด็นหากนักเรียนอยากให้เพ่ือนในห้องเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่นักเรียนนับถือ นักเรียนจะมีแนวทาง
ชักจูง โน้มน้าว หรือค าพูดแบบใดให้เพ่ือนหันมาให้ความส าคัญ 
  - นักเรียนแต่ละคนน าค าตอบใส่กล่องที่ครูเตรียมไว้ให้ 
  - ครูหยิบกระดาษที่นักเรียนหย่อนขึ้นมาอ่านและให้นักเรียนทุกคน เลือกแนวทางที่สมาชิกในห้องเขียนลงในกระดาษโพสต์-อิท 
ที่ตนชอบคนละ 5 แนวทาง  
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน   
 
สื่อการเรียนรู้  
 1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง ประกอบการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 2. ชุดกิจกรรม “1 ความรู้สึก ล้านความเข้าใจ” 
 3. วีดีโอ เรื่องความขัดแย้งด้านศาสนาของชาวเวียดนาม 
 4. กระดาษโพสต์-อิท 
  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (วพ.) 
 
การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
         ศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจ ความศรัทธา บุคคลที่
นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน จะน าความแตกต่างเหล่าน้ันมา
เป็นเครื่องมือในการสร้างความบาดหมางมิได้ แนวทางการ
สร้างความเข้าในอันดีจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ทั้งในระดับประเทศและส่งผลต่อระดับภูมิภาคต่อไป 

ชุดกิจกรรม “1 
ความรู้สึก ล้านความ

เข้าใจ” 

แบบประเมิน 
กิจกรรม  

“1 ความรู้สึก ล้านความ
เข้าใจ” 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้  
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถอธิบายความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี 

 
ชุดกิจกรรม “1 

ความรู้สึก ล้านความ
เข้าใจ” 

แบบประเมิน 
การให้คะแนน 

กิจกรรมการเรียนรู้ “1 
ความรู้สึก ล้านความ

เข้าใจ” 

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าคิด กล้าท า  
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญ 

แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 
 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 5 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 2 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน      เรื่อง หลักสังคหวัตถุ 4 
วิชา ส220103    ชื่อรายวิชา พระพุทธ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของหลักสังคหวัตถุ 4 และน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของหลักสังคหวัตถุ 4 ได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนสามารถระบแุนวทางของการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 ได้อย่างถูกต้อง (P)  
 3. นักเรียนสามารถน าเอาหลักหลักสังคหวัตถุ 4 ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวีได้อย่างเหมาะสม (A)       
 
สาระส าคัญ 
 หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักปฏิบัติที่เป็นเครื่องมือยึดเหน่ียวจิตใจ เป็นหลักของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่งผลให้สามารถเผยแผ่พระพุทธ
สาสนาทั้งในและประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างกว้าวขว้าง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนบ้าน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
  -หลักสังคหวัตถุ 4 

ทักษะ/กระบวนการ 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการแก้ไขปัญหา   - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 



กจิกรรมการเรยีนรู ้
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  

 1. ครูเปิดภาพข่าวการประชุมอาเซียนโดยที่รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้งที่รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพ 
  รูปที่ 1 รูปการเป็นเจ้าภาพอาเซียนครั้งที่ 14 
  รูปที่ 2 รูปการเป็นเจ้าภาพอาเซียนครั้งที่ 34 
  ซักถาม การเป็นเจ้าภาพในการประชุมอาเซียนในแต่ละครั้งนักเรียนคิดว่าส่งผลดีอย่างไร 
 2. ครูเชื่อมโยงค าตอบของนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูอธิบายหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักปฏิบัติที่เป็นเครื่องมือยึดเหน่ียวจิตใจ เป็นหลักของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยใช้สื่อ 
PowerPoint ประกอบการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่อง สังคหวัตถุ 4 
 4. ครูจัดกิจกรรม “ถ้าฉันเป็นนายกรัฐมนตรี” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - ครูก าหนดสถานการณ์เหตุการณ์ ดังน้ี  
   ประเทศกัมพูชาเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ประชาชนในประเทศเกิดความเดือนร้อนหากนักเรียนเป็นนายกรัฐมนตรี
คนปัจจุบันของประเทศไทย  นักเรียนจะมีแนวทางช่วยเหลือประเทศกัมพูชาเอย่างไร 
   เกิดข้อพิพาทแบ่งแยกที่ดินระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศลาว ในฐานะที่นักเรียนเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศ
ไทยและเป็นหน่ึงในสมาชิกอาเชียนนักเรียนจะมีแนวทางยุติข้อพิพาทดังกล่าวได้อย่างไร 
   ในการประชุมแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศในฐานะที่นักเรียนเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทย นักเรียนคิดว่าจะ
น าสินค้าใดไปแลกเปลี่ยนกับประเทศเพ่ือนบ้านเพราะเหตุใด 
 5. ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด  
   
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นข้อดีข้อเสียของการอยู่ร่วมกัน และการน าเอาหลักสังคหวัตถุ 4    มาปรับใชใ้นการน าเนินชีวิต 
 
สื่อการเรียนรู้  
 1. PowerPoint เรื่อง สังคหวัตถุ 4 
 2. ชุดกิจกรรม “ถ้าฉันเป็นนายกรัฐมนตรี” 
 3. ภาพข่าวการเป็นเจ้าภาพอาเซียนครั้งที่ 14 
    ภาพข่าวการเป็นเจ้าภาพอาเซียนครั้งที่ 34 
  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (วพ.)  
 

การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
        หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักปฏิบัติที่ เป็น
เครื่องมือยึดเหน่ียวจิตใจ เป็นหลักของการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่งผลให้สามารถเผยแผ่
พระพุทธสาสนาทั้งในและประเทศเพ่ือนบ้านได้
อย่ า งกว้ า ว ข ว้ า ง  อี กทั้ ง ยั ง เป็ นก ารส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนบ้าน 

Creative notebook 
(สมุดบันทึกของ

นักเรียน)” 

แบบประเมิน 
Creative notebook 

(สมุดบันทึกของนักเรียน)” 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 



ผลการเรียนรู้  
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของหลักสังคหวัตถุ 4 และน าไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต 
 

 
กิจกรรม  
“ถ้าฉันเป็น

นายกรัฐมนตรี” 

C  
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าคิด กล้าท า  
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญ 

แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 6 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 2 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน      เรื่อง หลักสาราณียธรรม 6 
วิชา ส22103         ชื่อรายวิชา พระพุทธ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 คาบ 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของหลักสาราณียธรรม 6และน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของหลักสาราณียธรรม 6 ได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนสามารถระบแุนวทางของการปฏิบัติตามหลักสาราณียธรรม 6 ได้อย่างถูกต้อง (P)  
 3. นักเรียนสามารถน าเอาหลักหลักสาราณียธรรม 6 ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวีได้อย่างเหมาะสม (A)       
 
สาระส าคัญ 
 หลักสาราณียธรรม 6 เป็นหลักค าสอนให้เน้นการระลึกถึงการเคารพซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จนสามารถน าไปสู่ความ
สามัคคี อีกทั้งเน้นให้แต่ละประเทศน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

หลักสาราณยีธรรม 6 
ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม    - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
 1. ครูเปิดวีดีโอโดยมีวีดีโอดังน้ี 

- การประท้วง https://www.youtube.com/watch?v=vk-PJHnWQ_Q 
- การทะเลาะวิวาท https://www.youtube.com/watch?v=VqCekX0jbcg 

 2. ครูซักถามประเด็น นักเรียนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับวีดีโอดังกล่าว 
 3. ครูเชื่อมโยงค าตอบนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูอธิบายหลักสาราณียธรรม 6 เป็นหลักค าสอนให้เน้นการระลึกถึงการเคารพซึ่งกันและกัน โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการ
อธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่อง สาราณียธรรม 6 
 4. ครูจัดกิจกรรม “สาราณียธรรมสร้างคน สร้างความสามัคคี” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - ครูให้นักเรียนเตรียมข่าวที่เกี่ยวกับความสามัคคี ข่าวการช่วยเหลือ 
  - ครูให้นักเรียนสรุปข่าวที่น ามาโดยมีประเด็นดังต่อไปน้ี 
    สรุปเหตุการณ์ของข่าว 
    ข้อคิดที่ได้จากข่าว 
    การน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  - ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอข่าว 
   
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมความหมายของ หลักสาราณยีธรรม 6 การน าหลักธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการเผยแพร่
ความรู้ให้กับสมาชิกในครอบครัวน าไปปรับใช้ 
 
สื่อการเรียนรู้  
 1. PowerPoint เรื่อง สาราณียธรรม 6  

2. ชุดกิจกรรม “สาราณียธรรมสร้างคน สร้างความสามัคคี” 
3. การประท้วง https://www.youtube.com/watch?v=vk-PJHnWQ_Q 
4. การทะเลาะวิวาท https://www.youtube.com/watch?v=VqCekX0jbcg 

  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (วพ.) 
 
การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
        หลักสาราณยีธรรม 6 เป็นหลักค าสอน
ให้เน้นการระลึกถึงการเคารพซึ่งกันและกัน การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จนสามารถน าไปสูค่วาม
สามัคคี อีกทั้งเน้นให้แต่ละประเทศน ามาปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต 

ชุดกิจกรรม“สาราณยีธรรม
สร้างคน สร้างความ

สามัคคี” 

แบบประเมิน 
กิจกรรม  

“สาราณยีธรรมสร้างคน สร้าง
ความสามัคคี” 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

https://www.youtube.com/watch?v=vk-PJHnWQ_Q


ผลการเรียนรู้  
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของหลักสาราณียธรรม 6และน าไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิต  

 
ชุดกิจกรรม “สาราณยี

ธรรมสร้างคน สร้างความ
สามัคคี” 

แบบประเมิน 
การให้คะแนน 

กิจกรรมการเรียนรู้ “สาราณีย
ธรรมสร้างคน สร้างความ

สามัคคี” 

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าคิด กล้าท า  
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 7 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 3 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม 
เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม 
วิชา ส22103        ชื่อรายวิชา พระพุทธ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามความส าคัญของพระพุทธสาสนาในด้านต่างๆและเผยแพร่ความรู้ไปสู่สาธารณะ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทยที่มาจากพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามความส าคัญของพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม (P)  
 3. นักเรียนเห็นคุณค่าของความส าคัญทางพระพุทะศาสนาที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม (A)       
 
สาระส าคัญ 
 พระพุทธศาสนามีความส าคัญในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมทั้งในทางวัตถุ อาทิเช่น ด้านสถาปัตยกรรมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
พระปรางค์ต่างๆ  ด้านจิตรกรรม ภาพเขียน ภาพวาด และยังมีในส่วนที่เป็นด้านภาษาและวรรณกรรม รวมถึงประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ที่ในปัจจุบันยัง
มีการสืบทอดกันมา 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม 
 
ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม    - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 



 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
 1. ครูเปิดภาพดังน้ี 
  - พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม  
  - พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
  - พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลลมังคลาราม 
 2. ครูซักถามเกี่ยวกับรูปภาพดังกล่าว 
 3. ครูเชื่อมโยงค าตอบนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูอธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการอธิบายให้นักเรียน
มีความเข้าใจในเรื่อง พระพุทธศาสนากับรากฐานของวัฒนธรรม 
 4. ครูจัดกิจกรรม “my culture” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - ครูให้นักเรียนศึกษาพร้อมทั้งเลือกวัฒนธรรมที่สนใจคนละ 1 วัฒนธรรม  
  - นักเรียนวาดรูปวัฒนธรรมที่สนใจ พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดังกล่าวดังน้ี เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุหรือไม่ใช่ทาง
วัตถุ วัฒนธรรมมีความส าคัญอย่างไร 
 5. ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอผลงาน 
   
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมสรุปความรู้ที่ได้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมสามารถสบืทอดไปยังรุน่ลูกหลาน 
 
สื่อการเรียนรู้  
 1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง พระพุทธศาสนากับรากฐานของวัฒนธรรม 

2. ชุดกิจกรรม “my culture” 
3. ภาพ 
 - พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม  
 - พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
 - พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลลมังคลาราม 

  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (วพ.) 
 
การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
        หลักสาราณยีธรรม 6 เป็นหลักค าสอน
ให้เน้นการระลึกถึงการเคารพซึ่งกันและกัน การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จนสามารถน าไปสูค่วาม
สามัคคี อีกทั้งเน้นให้แต่ละประเทศน ามาปรับใช้

ชุดกิจกรรม“my culture” 
แบบประเมิน 
กิจกรรม  

“my culture” 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 



ในการด าเนินชีวิต 

ผลการเรียนรู้  
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของหลักสาราณียธรรม 6และน าไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิต  

 
ชุดกิจกรรม “my culture” 

แบบประเมิน 
การให้คะแนน 

กิจกรรมการเรียนรู้ “my 
culture” 

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าคิด กล้าท า  
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 8 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 3 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม 
เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธสาสนากับเอกลักษณ์และมรดกของชาติ 
วิชา ส 22103   ชื่อรายวิชา พระพุทธ       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถระบแุนวทางการอนุรักษ์เอกลักษณ์และมรดกของชาติทางพระพุทธศาสนา 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนสามารถระบแุนวทางการอนุรักษ์เอกลักษณ์และมรดกของชาติทางพระพุทธศาสนา ได้อย่างเหมาะสม (P)  
 3. นักเรียนเห็นคุณค่าของความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ (A)       
 
สาระส าคัญ 
  พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย การสืบทอดหลักธรรมค าสอน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนาที่กลมกลืนกับการด าเนินชีวิต อีกทั้งยังส่งผลให้ตกทอดกลายเป็นมรดกของชาติที่ยังคงหลงเหลืออยู่เป็นหลักในหารด าเนินชีวิต 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

ความส าคัญของพระพุทธสาสนากับเอกลักษณ์และมรดกของชาติ 
ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม    - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 



 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
 1. ครู เปิ ด วี ดี โอพระราช พิธี จรดพระ นัง คันแรกนาขวัญและซักถาม นัก เรี ยน เกี่ ย วกั บ พิธี กรรม ในการจั ด พิธี ดั งกล่ า ว 
(https://www.youtube.com/watch?v=0VPsXp058-4) 
 2. ครูเชื่อมโยงค าตอบนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูอธิบาย ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับเอกลักษณ์และมรดกของชาติ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการอธิบายให้นักเรียนมี
ความเข้าใจในเรื่อง  พระพุทธศาสนาเอกลักษณ์มรดกที่หลงเหลืออยู่ 
 4. ครูจัดกิจกรรม “กล่องปริศนา ” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - ครูเตรียมกล่องปริศนา โดยในกล่องปริศนามีรูปภาพอาทิเช่น 
   รูปพิธีกรรมทางศาสนา การเกิด งานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลสมรส  
   รูปด้านศิลปกรรม วัด โบสถ์ วิหาร  
   รูปวัตรปฏิบัติและจริยวัตรของพระสงฆ์ การถือศีล  การเดินบิณฑบาต 
  - นักเรียนสุ่มหยิบรูปภาพในกล่องปริศนา 

  - นักเรียนที่ได้รูปภาพเหมือนกันจะต้องมารวมกลุ่มกัน 
  - นักเรียนแต่ละกลุ่มรวมกันระดมความคิด รูปภาพดังกล่าวที่สุ่มหยิบได้มีความส าคัญอย่างไร แนวทางการอนุรักษ์ให้คงอยู่
และสืบทอดไปยังรุ่นลูกหลาน 
 5. ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอผลงาน 
   
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมสรุปความรู้ที่ได้และสรุปแนวทางการอนุรักษ์ให้พระพุทธศาสนาคงอยู่ต่อไป 
สื่อการเรียนรู้  
 1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง พระพุทธศาสนา เอกลักษณ์ มรดก ที่หลงเหลืออยู่ 

2. ชุดกิจกรรม “กล่องปริศนา” 
3. ดีโอพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญว (https://www.youtube.com/watch?v=0VPsXp058-) 

 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (วพ.) 
 
การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
        หลักสาราณยีธรรม 6 เป็นหลักค าสอน
ให้เน้นการระลึกถึงการเคารพซึ่งกันและกัน การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จนสามารถน าไปสูค่วาม
สามัคคี อีกทั้งเน้นให้แต่ละประเทศน ามาปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต 
 

ชุดกิจกรรม“กลอ่งปริศนา” 
แบบประเมิน 
กิจกรรม  

“กล่องปริศนา” 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 



ผลการเรียนรู้  
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของหลักสาราณียธรรม 6และน าไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิต  

 
ชุดกิจกรรม “กลอ่งปริศนา” 

แบบประเมิน 
การให้คะแนน 

กิจกรรมการเรียนรู้ “กล่อง
ปริศนา” 

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าคิด กล้าท า  
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 
 

 



 
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 9 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 3 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม 
เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธสาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม   
วิชา ส 22103  ชื่อรายวิชา พระพุทธ       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถอธิบายความส าคัญของพระพุทะศาสนากับการจัดระเบียบสังคม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความส าคัญของพระพุทะศาสนากับการจัดระเบียบสังคม (K)   

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎระเบยีบของสังคมได้เหมาะสม (P)  
 3. นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของหลักพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ในการจัดระเบียบสังคม (A)       
 
สาระส าคัญ 
  พระพุทธศาสนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทยทั้งในพัฒนาด้านด้านวัตถุ และพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้
สังคมมีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนท าให้บุคคลในสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสามัคคี และความเสียสละของบุคคลในสังคม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

ความส าคัญของพระพุทธสาสนากับเอกลักษณ์และมรดกของชาติ 
ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม    - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 



 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
 1. ครูซักถามในประเด็นความส าคัญของพระพุทธศาสนากับเอกลักษณ์และมรดกของชาติ นักเรียนคิดว่าพระพุทธศาสนามีความส าคัญ
อย่างไรอีกบ้าง 
 2. ครูเชื่อมโยงค าตอบนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูอธิบาย พระพุทธศาสนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทยในการจัดระเบียบชุมชน สังคมและประเทศ โดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่อง พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบชุมชน 
 4. ครูจัดกิจกรรม “ชุมชนน่าอยู่ รอบรู้พระพุทธศาสนา” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มเท่าๆกันโดยกลุ่มที่ 1 สวมบทบาทเป็นพระสงฆ์ (สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีการระดม ความคิด
ในฐานะพระสงฆ์จะมีส่วนในการจัดระเบียบสังคมอย่างไร) กลุ่มที่ 2 สวมบทบาทเป็นผู้น าชุมชน(สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีการระดม ความคิดในฐานะ
ของผู้น าชุมชนจะมีส่วนน าเอาหลักทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการจัดระเบียบสังคมอย่างไร) กลุ่มที่ 3 สวมบทบาทเป็นนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนในสังคม (สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีการระดม ความคิดในฐานะนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในสังคม จะมีส่วนน าเอาหลักทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการจัดระเบียบสังคมอย่างไร ) 
  - นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความคิดเป็นผังกราฟิกตามความสนใจ 
 5. ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอผลงาน 
   
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมสรุปความรู้ที่ได้และสรุปแนวทางการอนุรักษ์ให้พระพุทธศาสนาคงอยู่ต่อไป 
 
สื่อการเรียนรู้  
 1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบชุมชน 

2. ชุดกิจกรรม “ชุมชนน่าอยู่ รอบรู้พระพุทธศาสนา 
  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (วพ.) 
 
การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
        พระพุทธศาสนามีบทบาทในการพัฒนา
สังคมไทยทั้งในพัฒนาด้านด้านวัตถุ และพัฒนา
ด้านจิตใจ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้สังคมมี
ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนท าให้บุคคลใน
สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกดิความ
สามัคคี และความเสียสละของบุคคลในสังคม 
 

ชุดกิจกรรม“ชุมชนน่าอยู่ 
รอบรู้พระพุทธศาสนา” 

แบบประเมิน 
กิจกรรม  

“ชุมชนน่าอยู่ รอบรู้
พระพุทธศาสนา” 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 



ผลการเรียนรู้  
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถอธิบาย
ความส าคัญของพระพุทะศาสนากับการจัด
ระเบียบสังคม  

 
ชุดกิจกรรม “ชุมชนน่าอยู่ 
รอบรู้พระพุทธศาสนา” 

แบบประเมิน 
การให้คะแนน 

กิจกรรมการเรียนรู้ “ชุมชน
น่าอยู่ รอบรู้

พระพุทธศาสนา” 

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าคิด กล้าท า  
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 10 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 4 พุทธประวัต ิ
เรื่อง การผจญมาร 
วิชา ส 22103   ชื่อรายวิชา พระพุทธ       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถสรุปพุทธประวัติตอนการ ผจญมารได้ และน าคุณธรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถสรุปพุทธประวัติตอนการผจญมารได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณธรรมที่ควรน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต (P)  
 3. นักเรียนน าเอาคุณธรรมที่ได้จากพุทธประวัติตอนผจญมารมาประยุกต์ใช้การด าเนินชีวิต (A)       
 
สาระส าคัญ 
  พุทธประวัติ คือ ประวัติของพระพุทธเจ้า ศาสดาของพระพุทธศาสนา การศึกษาพุทธประวัติตอน ผจญมาร ช่วยให้ผู้ศึกษามี
ความเข้าใจเรื่องราวของพระพุทธเจ้า และยึดเป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง พร้อมทั้งประยุกต์คุณธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

พุทธประวัติ ตอน การผจญมาร 
ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม    - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 



 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
 1. ครูเปิดวีดีโอการบ าเพ็ญทุกกรกิริยา https://www.youtube.com/watch?v=dIQBlFmSl6M   ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์
บ าเพ็ญทุกกรกกิริยา  
 2. ครูเชื่อมโยงค าตอบนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูอธิบาย พุทธประวัติ คือ ประวัติของพระพุทธเจ้า ศาสดาของพระพุทธศาสนา การศึกษาพุทธประวัติตอน ผจญมาร โดยใช้สื่อ 
PowerPoint ประกอบการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่อง ผจญมาร 
 4. ครูจัดกิจกรรม “ต่อประโยค ผจญมาร” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - ครูให้นักเรียนแต่ละน่ังเป็นวงกลม และให้นักเรียนที่อยู่ตรงข้ามครูเป็นคนเริ่มกิจกรรม ต่อประโยค ผจญมาร โดยกติกาคือ
นักเรียนจะต้องเล่าเหตุการณ์ ตอน การผจญมารของพระพุทธเจ้า  
  - นักเรียนคนที่เริ่มกิจกรรมคนแรกเป็นคนเริ่มเล่าเหตุการณ์ ตอนการจญมารของพระพุทธเจ้า และนักเรียนคนที่  2 ทางด้าน
ขวามือเป็นคนเล่าเหตุการณ์ต่อจากนักเรียนคนแรก และนักเรียนคนที่ 3 เล่าเหตุการณ์ต่อไปจนครบวงกลม 
 5. ครูสรุปเหตุการณ์ พุทธประวัติ ตอนการผจญมาร   
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมสรุปคุณธรรมที่ได้จากพุทธประวัติตอนการผจญมาร 
 7. ครูและนักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างการประยุกต์คุณธรรมในการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
สื่อการเรียนรู้  
 1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง การผจญมารของพระพุทธเจ้า 

2. ชุดกิจกรรม “ต่อประโยค ผจญมาร 
3. วีดีโอการบ าเพ็ญทุกกรกิริยา https://www.youtube.com/watch?v=dIQBlFmSl6M 

  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วพ.)  
 
การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
       พุทธประวัติ คือ ประวัติของพระพุทธเจ้า 
ศาสดาของพระพุทธศาสนา การศึกษาพุทธ
ประวัติตอน ผจญมาร ช่วยให้ผู้ศึกษามีความ
เข้าใจเรื่องราวของพระพุทธเจ้า และยึดเป็น
แบบอย่างการด าเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง พร้อม
ทั้งประยุกต์คุณธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ชุดกิจกรรม“ต่อประโยค 
ผจญมาร” 

แบบประเมิน 
กิจกรรม  

“ต่อประโยค ผจญมาร” 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้  
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถสรุปพุทธ
ประวัติตอนการ ผจญมารได้ และน าคุณธรรมที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 
Creative notebook 

(สมุดบันทึกของนักเรียน)” 

แบบประเมิน 
Creative notebook 

(สมุดบันทึกของนักเรียน)” 

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าคิด กล้าท า  
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 
 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 11 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 4 พุทธประวัต ิ
เรื่อง การตรัสรู ้
วิชา ส 22103   ชื่อรายวิชา พระพุทธ       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถสรุปพุทธประวัติตอนการ การตรัสรู้ และน าคุณธรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถสรุปพุทธประวัติตอนการตรัสรู้ได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณธรรมที่ควรน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต (P)  
 3. นักเรียนน าเอาคุณธรรมที่ได้จากพุทธประวัติตอนการตรัสรู้มาประยุกต์ใช้การด าเนินชีวิต (A)       
 
สาระส าคัญ 
  พุทธประวัติ คือ ประวัติของพระพุทธเจ้า ศาสดาของพระพุทธศาสนา การศึกษาพุทธประวัติตอน การตรัสรู้ ช่วยให้ผู้ศึกษามี
ความเข้าใจเรื่องราวของพระพุทธเจ้า และยึดเป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง พร้อมทั้งประยุกต์คุณธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

พุทธประวัติ ตอน การตรัสรู้ 
ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม    - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 



 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
 1. ครูเปิดวีดีโอ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าhttps://www.youtube.com/watch?v=dirNhh8Grus ซักถามเหตุการณ์  
 2. ครูเชื่อมโยงค าตอบนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูอธิบาย พุทธประวัติ คือ ประวัติของพระพุทธเจ้า ศาสดาของพระพุทธศาสนา การศึกษาพุทธประวัติตอน การตรัสรู้ โดยใช้สื่อ 
PowerPoint ประกอบการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่อง การตรัสรู้ 
 4. ครูให้นักเรียนท าใบงานเรื่อง การตรัสรู้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - ครูให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงาน เรื่องการตรัสรู้(อริยสัจ 4) โดยนักเรียนแต่ละคน บอกหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ 
พร้อมบอกเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันที่สามารถน าเอาหลักธรรมไปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  - ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอใบงาน  
 5. ครูสรุปเหตุการณ์ พุทธประวัติ ตอนการตรัสรู้ 
  
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมสรุปคุณธรรมที่ได้จากพุทธประวัติตอนการตรัสรู ้
  
สื่อการเรียนรู้  

1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง การตรัสรู้ 
2. ใบงานเรื่อง การตรัสรู้ 
3. วีดีโอ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าhttps://www.youtube.com/watch?v=dirNhh8Grus 

  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชา  
 
การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
       พุทธประวัติ คือ ประวัติของพระพุทธเจ้า 
ศาสดาของพระพุทธศาสนา การศึกษาพุทธ
ประวัติตอน การตรัสรู้ ช่วยให้ผู้ศึกษามีความ
เข้าใจเรื่องราวของพระพุทธเจ้า และยึดเป็น
แบบอย่างการด าเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง พร้อม
ทั้งประยุกต์คุณธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

ใบงานเรื่อง 
การตรัสรู ้

 

แบบประเมิน 
ใบงานเรื่อง  
การตรัสรู ้

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้  
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถสรุปพุทธ
ประวัติตอนการ การตรัสรู้ และน าคุณธรรมที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 
ใบงานเรื่อง  
การตรัสรู ้

แบบประเมิน 
การให้คะแนน 
ใบงานเรื่อง  
การตรัสรู ้

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าคิด กล้าท า  
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 
 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 12 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 4 พุทธประวัต ิ
เรื่อง การสั่งสอนธรรม 
วิชา ส 22103   ชื่อรายวิชา พระพุทธ       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถสรุปพุทธประวัติตอนการ การสั่งสอนธรรม และน าคุณธรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถสรุปพุทธประวัติตอนการสั่งสอนธรรมได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณธรรมที่ควรน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต (P)  
 3. นักเรียนน าเอาคุณธรรมที่ได้จากพุทธประวัติตอนการสั่งสอนธรรมมาประยกุต์ใช้การด าเนินชีวิต (A)       
 
สาระส าคัญ 
  พุทธประวัติ คือ ประวัติของพระพุทธเจ้า ศาสดาของพระพุทธศาสนา การศึกษาพุทธประวัติตอน การตรัสรู้ ช่วยให้ผู้ศึกษามี
ความเข้าใจเรื่องราวของพระพุทธเจ้า และยึดเป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง พร้อมทั้งประยุกต์คุณธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

พุทธประวัติ ตอน การสั่งสอนธรรม 
ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม    - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 



 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
 1. ครูเปิดภาพธัมเมกขสถูปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาซักถามนักเรียนในประเด็นดังต่อไปน้ี 
  - ภาพดังกล่าวมีความส าคัญอย่างไร 

- มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง 
 2. ครูเชื่อมโยงค าตอบนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูอธิบาย พุทธประวัติ คือ ประวัติของพระพุทธเจ้า ศาสดาของพระพุทธศาสนา การศึกษาพุทธประวัติตอน การสั่งสอนธรรม โดยใช้
สื่อ PowerPoint ประกอบการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่อง การสั่งสอนธรรม 
 4. ครูให้นักเรียนท าใบงานเรื่อง การสั่งสอนธรรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - ครูให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงาน เรื่อง การสั่งสอนธรรม โดยนักเรียนท าเป็นผังกราฟิกตามความสนใจ โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี เหตุการณ์ หลักธรรม และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  - ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอใบงาน  
 5. ครูสรุปเหตุการณ์ พุทธประวัติ ตอนการสั่งสอนธรรม 
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมสรุปคุณธรรมที่ได้จากพุทธประวัติตอนการสั่งสอนธรรม 
  
สื่อการเรียนรู้  

1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง การสั่งสอนธรรม 
2. ใบงานเรื่อง การสั่งสอนธรรม 
3. ภาพธัมเมกขสถูป 

  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วพ.) 
 
การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
      พุทธประวัติ คือ ประวัติของพระพุทธเจ้า 
ศาสดาของพระพุทธศาสนา การศึกษาพุทธ
ประวัติตอน การตรัสรู้ ช่วยให้ผู้ศึกษามีความ
เข้าใจเรื่องราวของพระพุทธเจ้า และยึดเป็น
แบบอย่างการด าเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง พร้อม
ทั้งประยุกต์คุณธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ใบงานเรื่อง 
การสั่งสอนธรรม 

แบบประเมิน 
ใบงานเรื่อง  

การสั่งสอนธรรม 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้  
  ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถ
สรุปพุทธประวัติตอนการ การสั่งสอนธรรม 
และน าคุณธรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

 
ใบงานเรื่อง  

การสั่งสอนธรรม 

แบบประเมิน 
การให้คะแนน 
ใบงานเรื่อง  

การสั่งสอนธรรม 

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าคิด กล้าท า  
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 13 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 4 พุทธบริษัททั้ง 4 และชาดก 
เรื่อง ประวัติและผลงานของพระสารบีุตรพระโมคคัลลานะ 
วิชา ส 22103   ชื่อรายวิชา พระพุทธ       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถสรุปประวัตพุิทธสาวก พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ และน าคุณธรรมที่ได้มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวิต 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถสรุปประวัติพุทธสาวก พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณธรรมที่ควรน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต (P)  
 3. นักเรียนน าเอาคุณธรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้การด าเนินชีวิต (A)       
 
สาระส าคัญ 
  แบบอย่างในการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากพุทธประวัติของพุทธสาวก พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ก่อให้เกิดความ
ศรัทธาในหลักธรรม และน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวันสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

ประวัติและผลงานของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ 
 

ทักษะ/กระบวนการ 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม    - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 



 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
 1. ครูให้นักเรียนเล่นเกมปริศนา Davici ซ่อนพุทธสาวก โดยมีชื่อของพุทธสาวกซ่อนอยู่ โดยชื่อของพุทธสาวกที่ซ่อนมีดังน้ี 
  - พระโมคคัลลานะ 
  - พระสารีบุตร 
  - อุปติสสะ 
 2. ครูเฉลยค าตอบและเชื่อมโยงค าตอบนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูอธิบาย พุทธประวัติของพุทธสาวก พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ก่อให้เกิดความศรัทธาในหลักธรรมโดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่อง พุทธสาวก สาวิการ (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ) 
 4. ครูให้นักเรียนท าใบงานเรื่อง ตะลุยตามล่าหาคู่ กับพุทธสาวก ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - ครูให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงาน เรื่อง ตะลุยตามล่าหาคู่ กับพุทธสาวก ม ี2 ตอน โดยตอนที่1 นักเรียนแต่ละคนน าตัวอักษร
บุคคลในใบงานน ามาจับคู่กับประโยคให้เป็นประโยคที่สมบรูณ์  

- ตอนที่ 2 นักเรียนเลือกหลักธรรมของพุทธสาวกระหว่างพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ  
วิเคราะห์คุณธรรมและแนวทางการน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  5. ครูสรุปพุทธประวัติของพุทธสาวก พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมสรุปคุณธรรมที่ได้จากพุทธประวัติของพุทธสาวก และยกตัวอย่างการน าคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  
สื่อการเรียนรู้  

1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง พุทธสาวก สาวิการ (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ) 
2. ใบงานเรื่อง ตะลุยตามล่าหาคู่ กับพุทธสาวก 

  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (วพ.)  
 
การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
      แบบอย่างในการด าเนินชีวิตและข้อคิด
จากพุทธประวัติของพุทธสาวก พระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะ ก่อให้เกิดความศรัทธาใน
ห ลั ก ธ ร ร ม  แ ล ะ น า ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจ าวันสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 

ใบงานเรื่อง 
ตะลุยตามล่าหาคู่ กับพุทธ

สาวก 

แบบประเมิน 
ใบงานเรื่อง  

ตะลุยตามล่าหาคู่ กับพุทธ
สาวก 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้  
  ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถ
สรุปประวัติพุทธสาวก พระสารีบุตร พระโมคคัล
ลานะ และน าคุณธรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

 
ใบงานเรื่อง  

ตะลุยตามล่าหาคู่ กับพุทธ
สาวก 

แบบประเมิน 
การให้คะแนน 
ใบงานเรื่อง  

ตะลุยตามล่าหาคู่ กับพุทธ
สาวก 

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 



คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าคิด กล้าท า  
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 14 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 4 พุทธบริษัททั้ง 4 และชาดก 
เรื่อง ประวัติและผลงานของพระเจ้าพิมพิสารและนางขุชุตตรา 
วิชา ส22103        ชื่อรายวิชา พระพุทธ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถสรุปประวัติพุทธสาวก พระเจ้าพิมพิสารและนางขุชตุตรา และน าคุณธรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถสรุปประวัติพุทธสาวก พระเจ้าพิมพิสารและนางขุชุตตราได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณธรรมที่ควรน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต (P)  
 3. นักเรียนน าเอาคุณธรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้การด าเนินชีวิต (A)       
 
สาระส าคัญ 
  แบบอย่างในการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากพุทธประวัติของพุทธสาวกและสาวิกาคือ พระเจ้าพิมพิสารและนางขุชุตตรา 
ก่อให้เกิดความศรัทธาในหลักธรรม และน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวันสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

ประวัติและผลงานของพระเจ้าพิมพิสารและนางขุชุตตรา 
 
 
ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม    - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 



 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
1. ครูทบทวนความรู้จากคาบเรียนเรื่อง ประวัติและผลงานของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ ซักถามเกี่ยวกับคุณธรรมที่เกี่ยวข้อง และ

นอกจากพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมีพุทธสาวกหรือสาวิกาท่านใดบ้างที่ควรยึดถือน าเอาคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 2. ครูเชื่อมโยงค าตอบนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูอธิบาย พุทธประวัติของพุทธสาวกและสาวิกาคือ พระเจ้าพิมพิสารและนางขุชุตตราโดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการอธิบายให้
นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่อง พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ (พระเจ้าพิมพิสารและนางขุชุตตรา) 
 4. ครูให้นักเรียนท าใบงานเรื่อง ตะลุยตามล่าหาคู่ กับพุทธสาวก 2 ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - ครูให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงาน เรื่อง ตะลุยตามล่าหาคู่ กับพุทธสาวก2  โดยรายละเอียดของใบงานคือนักเรียนแต่ละ
บุคคลจะได้พุทธสาวก คือพระเจ้าพิมพิสาร หรือ พุทธสาวิกา คือนางขุชชุตตรา  
  - นักเรียนจะต้องเลือกข้อความที่เกี่ยวข้องกับพุทธสาวก หรือสาวิกาที่ตนได้รับ 
  5. ครูสรุปพุทธประวัติของพุทธสาวก พระเจ้าพิมพิสารและนางขุชุตตรา 
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมสรุปคุณธรรมที่ได้จากพุทธประวัติของพุทธสาวก และยกตัวอย่างการน าคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  
สื่อการเรียนรู้  

1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง ระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ (พระเจ้าพิมพิสารและนางขุชุตตรา) 
2. ใบงานเรื่อง ตะลุยตามล่าหาคู่ กับพุทธสาวก2  

  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (วพ.) 
 
การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
      แบบอย่างในการด าเนินชีวิตและข้อคิด
จากพุทธประวัติของพุทธสาวกและสาวิกาคือ 
พระเจ้าพิมพิสารและนางขุชุตตรา ก่อให้เกิด
ความศรัทธาในหลักธรรม และน าไปสู่การปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 

ใบงานเรื่อง 
ตะลุยตามล่าหาคู่ กับพุทธ

สาวก 2 

แบบประเมิน 
ใบงานเรื่อง  

ตะลุยตามล่าหาคู่ กับพุทธ
สาวก 2 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้  
  ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถ
สรุปประวัติพุทธสาวก พระเจ้าพิมพิสารและนาง
ขุชุตตรา และน าคุณธรรมที่ได้มาประยกุต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

 
ใบงานเรื่อง  

ตะลุยตามล่าหาคู่ กับพุทธ
สาวก 2 

แบบประเมิน 
การให้คะแนน 
ใบงานเรื่อง  

ตะลุยตามล่าหาคู่ กับพุทธ
สาวก 2 

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าคิด กล้าท า  
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 
 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 15 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 4 พุทธบริษัททั้ง 4 และชาดก 
เรื่อง ชาดก เรื่องมิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดก 
วิชา ส 22103   ชื่อรายวิชา พระพุทธ       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถอธิบายเรื่องมติตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดกและน าข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายเรื่องมิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดก ได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขอ้คิดที่ได้จากมิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดก (P)  
 3. นักเรียนเห็นคุณค่าของข้อคิดจากมิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดกและน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม (A)       
 
สาระส าคัญ 
  ชาดก คือ เรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะมาประสูติและตรัสรู้ โดย มิตตวินทุกชาดกให้ข้อคิดว่า คนที่ว่ายากสอน
ยากเป็นที่ร าคาญของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้หวังดี และเพ่ือนฝูง คนชั่วเห็นอะไรที่ดี ๆ มักไม่เห็นความส าคัญ แต่กลับไปบูชาหรือชอบแต่ในสิ่งที่ชั่วร้าย 
ดังค าโบราณว่า เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ส่วนราโชวาทชาดกให้ข้อคิดว่า การประพฤติธรรมช่วยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เราควรน าข้อคิดจาก
ชาดกมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

มิตตวินทุกชาดก 
ราโชวาทชาดก 

ทักษะ/กระบวนการ 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม    - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
 



สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
1. ครูให้นักเรียนเล่นเกม หาฉันให้เจอ โดยมีรายละเอียดเกมดังน้ี 
 - ครูเปิดภาพชาดกมิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดก 
 - นักเรียนทายภาพชาดกดังกล่าวโดยครูมีเรื่องให้นักเรียนเลือก 10 เรื่อง ภายในเวลา 3 วินาที โดยมีเรื่องดังน้ี 
  เตมียชาดก เนมิราชชาดก สุวรรณสามชาดก  มิตตวินทุกชาดก ภูริทัตชาดก จันทกุมารชาดก ราโชวาทชาดก นารท

ชาดก วิฑูรชาดก เวสสันดรชาดก (แนวค าตอบมิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดก) 
 - ครูเฉลยค าตอบเรื่องที่จะท าการจัดการเรียนการสอนและซักถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชาดก 

 2. ครูเชื่อมโยงค าตอบนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูอธิบาย ชาดก คือ เรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะมาประสูติและตรัสรู้ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการอธิบายให้
นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่อง มิตตวินทุกชาดก และ ราโชวาทชาดก 
 4. ครูให้นักเรียนท าใบงานเรื่อง ชาดก ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - ครูให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงาน เรื่องชาดก โดยนักเรียนออกแบบผังกราฟิก มีรายละเอียดคือเรื่องย่อของ มิตตวินทุก
ชาดก และ ราโชวาทชาดก ข้อคิดที่ได้รับ ตัวละคร 
  5. ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอ 
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมสรุปขอ้คิดที่ได้รับ และร่วมกันยกตัวอย่างการน าไปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  
สื่อการเรียนรู้  

1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง มิตตวินทุกชาดก และ ราโชวาทชาดก 
2. ใบงานเรื่อง ชาดก 
3. ภาพชาดกมิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดก 

  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (วพ.) 
 
การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
     ช า ด ก  คื อ  เ รื่ อ ง ร า ว ใ น อ ดี ต ข อ ง
พระพุทธเจ้า ก่อนที่จะมาประสูติและตรัสรู้ โดย 
มิตตวินทุกชาดกให้ข้อคิดว่า คนที่ว่ายากสอน
ยากเป็นที่ร าคาญของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้หวังดี 
และเพ่ือนฝูง คนชั่วเห็นอะไรที่ดี ๆ มักไม่เห็น
ความส าคัญ แต่กลับไปบูชาหรือชอบแต่ในสิ่งที่

ใบงานเรื่อง 
ชาดก 

แบบประเมิน 
ใบงานเรื่อง  

ชาดก 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 



ชั่วร้าย ดังค าโบราณว่า เห็นกงจักรเป็นดอกบัว 
ส่วนราโชวาทชาดกให้ข้อคิดว่า การประพฤติ
ธรรมช่วยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เราควร
น าข้ อ คิดจากชาดกมาประพฤติปฏิบั ติ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ผลการเรียนรู้  
  ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถ
อธิบายเรื่องมิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดก
และน าข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 

 
ใบงานเรื่อง  

ชาดก 

แบบประเมิน 
การให้คะแนน 
ใบงานเรื่อง  

ชาดก 

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าคิด กล้าท า  
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 16 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 4 ศาสนิกชนตัวอย่าง 
เรื่อง พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 
วิชา ส 22103   ชื่อรายวิชา พระพุทธ       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถอธิบายประวติัของศาสนิกชนตัวอย่าง พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย)และน าเอาคุณธรรมมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติของศาสนิกชนตัวอย่าง พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย)ได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณธรรมของศาสนิกชนตัวอย่าง พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย) (P)  
 3. นักเรียนเห็นน าคุณธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม (A)       
 
สาระส าคัญ 
  ศาสนิกชนตัวอย่างที่เป็นแบอย่างให้กับประชาชนอาทิเช่น พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย) นับว่าเป็นพระมหากษัตริย์ น้อม
น าเอาหลักธรรมมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองรวมถึง ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรมน ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ส่งผลให้ประชาชน
ยึดถือเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

ประวัติและพระราชกรณียกิจพระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย) 
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 

 
ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม    - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 



สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
1. ครู เปิดวี ดี โอ เรื่องประวั ติและผลงาน พระมหาธรรมราชาที่  1(ลิ ไทย) ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับประเด็น ดังต่อไป น้ี  

(https://www.youtube.com/watch?v=k_rfQZFuQGM) 
 - นักเรียนคิดว่า พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย) มีความส าคัญอย่างไรในพระพุทธศาสนา 

 2. ครูเชื่อมโยงค าตอบนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูอธิบาย ศาสนิกชนตัวอย่าง พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย) โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
เรื่อง ประวัติของ พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย) 
 4. ครูจัดกิจกรรม ฉันคือศาสนิกชนตัวอย่าง ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคนโดยมีข้อความ เกี่ยวกับประวัติ  พระราชกรณียกิจ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อกับคุณธรรมที่ควร
ยึดถือของ พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย) และข้อความที่ไม่เกี่ยวข้อง 
  - นักเรียนน ากระดาษที่ได้รับไปติดบนบอร์ดที่อยู่ด้านหน้าชั้นเรียน  
  - ครูเฉลยข้อความที่นักเรียนน าไปติดบนบอร์ด 
  5. ครูสรุปกิจกรรมและประวัติ พระราชกรณียกิจ คุณธรรม ของพระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย) 
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมสรุปขอ้คิดที่ได้รับ และร่วมกันยกตัวอย่างการน าไปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวัน  
สื่อการเรียนรู้  

1. PowerPoint ประกอบการอธิบาย เรื่อง ประวัติของ พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย) 
2. กิจกรรม ฉันคือศาสนิกชนตัวอย่าง 
3. วีดีโอ พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย) https://www.youtube.com/watch?v=k_rfQZFuQGM 

  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วพ.) 
 
การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือ
วัด 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระส าคัญ 
   ศาสนิกชนตัวอย่างที่เป็นแบอย่างให้กับประชาชนอาทิเช่น พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย) นับว่าเป็น
พระมหากษัตริย์ น้อมน าเอาหลักธรรมมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองรวมถึง ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรม
น ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ส่งผลให้ประชาชนยึดถือเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 

กิจกรรม 
ฉันคือศา
สนิกชน
ตัวอย่าง 

แบบ
ประเมิน 
กิจกรรม 
ฉันคือศา
สนิกชน
ตัวอย่าง 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 



ผลการเรียนรู้  
  ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถอธิบายประวติัของศาสนิกชนตัวอย่าง พระมหาธรรมราชาที่ 1  
(ลิไทย)และน าเอาคุณธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
กิจกรรม 
ฉันคือศา
สนิกชน
ตัวอย่าง 

แบบ
ประเมิน 
การให้
คะแนน 
กิจกรรม 
ฉันคือศา
สนิกชน
ตัวอย่าง 

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าคิด กล้าท า  
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการ
ประเมิน

คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 

แบบ
ประเมิน 

คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการ
ประเมิน
สมรรถนะ
ส าคัญ 

แบบ
ประเมิน
สมรรถนะ
ส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 17 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 4 ศาสนิกชนตัวอย่าง 
เรื่อง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
วิชา ส22103         ชื่อรายวิชา พระพุทธ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถอธิบายประวติัของศาสนิกชนตัวอย่าง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสและน าเอาคุณธรรม
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติของศาสนิกชนตัวอย่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรสได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณธรรมของศาสนิกชนตัวอย่าง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส (P)  
 3. นักเรียนเห็นน าคุณธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม (A)       
 
สาระส าคัญ 
  ศาสนิกชนตัวอย่างที่เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนอาทิเช่น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งนับได้ว่า
เป็นประโยชนต่อพระพุทธศาสนา ท าให้ประชาชนได้รับข้อคิด คุณธรรม และแบบอย่างในการด าเนินชีวิตที่สามารถประยุกต์ได้กับทุกๆสังคมในปัจจุบัน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

ประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 

 
ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม    - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
 



สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
1. ครูเปิดวีดีโอ เรื่องประวัติและผลงาน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสซักถามนักเรียนเกี่ยวกับประเด็น ดังต่อไปน้ี 

(https://www.youtube.com/watch?v=6p0L9ZNFcV4) 
 - นักเรียนคิดว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสมีความส าคัญอย่างไรในพระพุทธศาสนา 

 2. ครูเชื่อมโยงค าตอบนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูอธิบาย ศาสนิกชนตัวอย่าง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการอธิบายให้
นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่อง ประวัติของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
 4. ครูจัดกิจกรรม ฉันคือศาสนิกชนตัวอย่าง2 ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  - ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคนโดยมีข้อความ เกี่ยวกับประวัติ  พระราชกรณียกิจ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อกับคุณธรรมที่ควร
ยึดถือของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และข้อความที่ไม่เกี่ยวข้อง 
  - นักเรียนน ากระดาษที่ได้รับไปติดบนบอร์ดที่อยู่ด้านหน้าชั้นเรียน  
  - ครูเฉลยข้อความที่นักเรียนน าไปติดบนบอร์ด 
  5. ครูสรุปกิจกรรมและประวัติ พระราชกรณียกิจ คุณธรรม ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
 กิจกรรมรวบยอด  
 6. ครูและนักเรียนร่วมสรุปขอ้คิดที่ได้รับ และร่วมกันยกตัวอย่างการน าไปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวัน  
สื่อการเรียนรู้  

1. PowerPoint เรื่อง ประวัติของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
2. กิจกรรม ฉันคือศาสนิกชนตัวอย่าง 2 
3. วีดีโอ เรื่องประวัติและผลงาน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
    https://www.youtube.com/watch?v=6p0L9ZNFcV4 

  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วพ.) 
 
การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
   ศาสนิกชนตัวอย่างที่ เป็นแบบอย่างให้กับ
ประชาชนอาทิเช่น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งนับได้ว่าเป็นประโยชน
ต่อพระพุทธศาสนา ท าให้ประชาชนได้รับข้อคิด 
คุณธรรม และแบบอย่างในการด าเนินชีวิตที่
สามารถประยุกต์ได้กับทุกๆสังคมในปัจจุบัน 

กิจกรรม ฉันคือศาสนิก
ชนตัวอย่าง 2 

แบบประเมิน 
กิจกรรม ฉันคือศาสนิกชน

ตัวอย่าง2 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 



ผลการเรียนรู้  
  ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถ
อธิบายประวัติของศาสนิกชนตัวอย่าง สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสและ
น าเอาคุณธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
กิจกรรม ฉันคือศาสนิก

ชนตัวอย่าง 2 

แบบประเมิน 
การให้คะแนน 

กิจกรรม ฉันคือศาสนิกชน
ตัวอย่าง 2 

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าคิด กล้าท า  
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญ แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 18 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 4 ศาสนิกชนตัวอย่าง  
เรื่อง วิเคราะห์คุณธรรมที่ควรยึดถือในการด าเนินชีวิต 
วิชา ส22103  ชื่อรายวิชา พระพุทธ       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์สมบัติ อุทาวัน 
 

ผลการเรียนรู้   
 ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณธรรมที่ควรยึดถอืในการด าเนินชีวิต ของศาสนิกชน พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลไิทย)และ สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายคุณธรรมทีค่วรยึดถือของศาสนิกชนพระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย)และ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาว
ชิรญาณวโรรส ได้ถูกต้อง (K)   

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณธรรมของศาสนิกชนพระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย)และ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณว
โรรส (P)  
 3. นักเรียนเห็นน าคุณธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม (A)       
 
สาระส าคัญ 
  ศาสนิกชนตัวอย่าง คือ พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย)และ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นศาสนิก
ชนตนแบบในการด าเนินชีวิตซึ่งบุคคลเหล่าน้ีได้ด าเนินชีวิตในทางที่ถูกและควรเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชน สังคม และประเทศชาติ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

วิเคราะห์คุณธรรมที่ควรยึดถือในการด าเนินชีวิต 
ทักษะ/กระบวนการ 

  - ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ทักษะการท างานกลุ่ม    - ทักษะการแก้ไขปัญหา 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 5. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 



สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน  
1. ครูทบทวนความรู้เดิม และมีการซักถามนักเรียนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย 

 2. ครูเชื่อมโยงค าถาม-ค าตอบนักเรียนและเข้าสู่บทเรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูอธิบาย ศาสนิกชนตัวอย่าง คือ พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย)และ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หลักธรรม
ที่ควรยึดถือ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่อง วิเคราะห์คุณธรรมที่ควรยึดถือในการด าเนินชีวิต 
 
 4. ครูจัดกิจกรรม  1 ข่าว เล่าล้านเรื่อง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  - ครูให้นักเรียนเลือกข่าวที่สนใจมาคนละ 1 ข่าว  
  - นักเรียนแต่ละบุคคล สรุปข่าวที่ตนเองสนใจ วิเคราะห์ถึงผลกระทบ สาเหตุ แนวทางการแก้ไขโดยน าเอาคุณธรรมที่ได้ศึกษา
ในเรื่องของศาสนิกชนตัวอย่างมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
  - ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอ 
  
 กิจกรรมรวบยอด  
 5. ครูและนักเรียนร่วมสรุปความรู้ที่ได้รับ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย ทั้งในเรื่องการด าเนินชีวิต 
สภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 
สื่อการเรียนรู้  

1. PowerPoint ประกอบการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่อง วิเคราะห์คุณธรรมที่ควรยึดถือในการด าเนินชีวิต 
  
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาศนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (วพ.)  
 
การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
  ศาสนิกชนตัวอย่าง คือ พระมหาธรรมราชาที่ 
1(ลิไทย)และ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส เป็นศาสนิกชนตนแบบใน
การด าเนินชีวิตซึ่งบุคคลเหล่าน้ีได้ด าเนินชีวิต
ในทางที่ ถู กและควร เป็ นประ โยชน์ ต่อทั้ ง
ประชาชน สังคม และประเทศชาติ และ
สามารถน า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการด า เ นิ น
ชีวิตประจ าวัน 

 
กิจกรรม1ข่าว เล่าล้านเรื่อง 

แบบประเมิน 
กิจกรรม 1ข่าว เล่าล้าน

เรื่อง 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 



ผลการเรียนรู้  
  ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถ
วเิคราะห์คุณธรรมที่ควรยึดถือในการด าเนินชีวิต 
ของศาสนิกชน พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย)
และ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส 

 
กิจกรรม 1ข่าว เล่าล้าน

เรื่อง 

แบบประเมิน 
การให้คะแนน 

กิจกรรม 1ข่าว เล่าล้าน
เรื่อง 

 
ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าคิด กล้าท า  
   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
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3. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................  
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ   อุทาวัน) 

อาจารย์ประจ าวิชา 


