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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

        

จิตตะ

วัดฉาง

ประถมศึกษา

จิตตะ (ความคิด) คือ ตัง้จิตรบัรูใ้นส่ิงที่
ทํา และทําส่ิงน้ันด้วยความคิด เอาจิต
ฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซา่นเลื่อนลอยไป

เพ่ือให้นักเรยีนสามารถอธบิาย
ความหมายของ จิตตะ ได้

๑.ผูเ้รยีนสามารถใชค้วามคิด
สรา้งสรรค์ในชิน้งานได้ ๒.ผูเ้รยีน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ้ื่นได้

ผูเ้รยีนมีความอดทน รูจ้ักควบคุม
ตนเอง มีความละเอียดพิถีพิถันใน
การทํางานมากขึ้น

ขัน้จุดประกายความใฝ่รู ้
๑. นําผูเ้รยีนไหว้พระสวดมนต์ น่ังสงบน่ิงเป็นเวลา ๒ นาท ี
๒. ผูส้อน เล่าถึงความเป็นมาว่า มันดาลา คือมณฑลแห่งการตรสัรู ้
เป็นความเชือ่ และเป็นศิลปวัฒนธรรมแต่โบราณของพระนิกายมหายาน 
หรอืลามะ ซึง่การสรา้งมันดาลา น้ันมีความเชือ่ และประเพณีที่สืบทอดกัน
มานาน เป็นศิลปวัฒนธรรมขัน้สูงของพระทเิบต แต่ละชิน้น้ัน ต้องใชเ้วลา
สรา้งสรรค์นาน การสรา้งมันดาลาน้ัน มีหลายแบบแต่แบบของพระทเิบต 
น้ันจะสรา้งด้วยการพ่นทราย โดยเชือ่กันว่าการสรา้งมันดาลา คือการ
บรรลธุรรมอย่างนึง เมื่อสรา้งมันดาลาเสรจ็แล้ว เหล่าลามะจะทําการแผ่
สมาธ ิและสวดบทใหญ่ๆ หลังจากน้ันจะทําลายทิ้ง โดยการโกยทรายบรรจุ
เข้าโถ และนําไปทิ้งสู่แม่นา 
๓. ครูตัง้คําถามชวนคิด - เพราะอะไรพระธเิบตจึงทํามันดาลาขึ้นมาแม้จะใช้
เวลามากในการทํา - เมื่อทําด้วยความยากลําบากทําไมพระธเิบตจึงทําลาย
มันดาลาทิ้ง

ขัน้ปฏิบัติกิจกรรม
๑. ผูส้อนเตรยีมแผน่ภาพมันดาลาหลากหลายแบบไว้บนโต๊ะ พรอ่มกับสี
หลากหลายชนิด
๒. ผูส้อนบอกกติกากับผูเ้รยีน ว่า
- ผูส้อนให้นักเรยีนจับกลุ่มกัน ๖ คน ให้ตัวแทนมาหยิบสีที่จัดไว้
- (มีแผน่ภาพมันดาลาวางอยู่บนโต๊ะ) ให้ผูเ้รยีนลกุมาเลือกภาพที่เราชอบ
ที่สุดคนละ ๑ ภาพ เมื่อได้ภาพแล้ว กลับเข้ากลุ่มเดิม
๓. ผูส้อนบอกผูเ้รยีนให้ดูภาพที่ตนเองเลือกมา หาจุดศูนย์กลางภาพ ดู
ลายเส้นที่โยงใยรวมกันเป็นภาพน้ี ให้ผูเ้รยีนหลับตาสงบน่ิง ๑ นาที
๔. ผูส้อนให้ผูเ้รยีนลงมือระบายสีภาพ โดยให้ผูเ้รยีนเลือกชนิดของสีที่ตน
เองถนัดหรอืชอบ และเมื่อระบายสีเสรจ็แล้วให้ผูเ้รยีนคิดและเขียนความ
หมายของภาพไว้ด้านหลัง
๕. ผูส้อนให้ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม ว่า
- เพราะอะไรจึงเลือกภาพน้ี
- เมื่อดูภาพของเราแล้วทําให้คิดถึงเหตุการณ์อะไรในชวีิต
- ภาพน้ีมีความหมายว่าอย่างไร เพราะอะไรจึงให้ความหมายเชน่น้ัน
ขัน้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ผูส้อนตัง้คําถามให้ผูเ้รยีนตอบ (สอนบันทกึคําตอบลงบนกระดาน) ว่า
๑. ขณะที่ระบายสีลงบนภาพมีความรูสึ้กอย่างไร
๒. ผูเ้รยีนมีวิธจีัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะระบายสีอย่างไร
๓. ได้เรยีนรูอ้ะไรจากกิจกรรมน้ี
๔. สามารถนําไปประยกุต์ใชใ้นการเรยีนหรอืการทํางานอย่างไร

ศิลปะแมนดาลา (Mandala Art)

ข้ันสรุป
ขัน้สรุปการเรยีนรู ้- ผูส้อนให้ตัวแทน
นักเรยีนสรุป - ผูส้อนสรุปกิจกรรม
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ส่ือ/อุปกรณ์
- แผน่ภาพมันดาลา - สีเทยีน สีไม้ สีชอล์ค สี
นา สีเมจิ สีที่ใชร้ะบายได้ - กระดาษฟลิบ
ชารต์

การประเมินผล
- การสังเกตุพฤติกรรมผูเ้รยีน - ชิน้งาน

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

จิตตะ

วัดฉาง

ประถมศึกษา

ศิลปะแมนดาลา (Mandala Art)
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระอธกิารอัครเดช ญาณเตโช

ศิลปะมันดาลา (Mandala Art)

๒๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประถมศึกษา

การฝึกสมาธิ

การระบายสี ความอดทน

ความมีสมาธ ิการมีสติ

ยังไม่บรรลผุลเต็มที่ เพราะนักเรยีนคิดว่าเป็นวิชาศิลปะ

การระบายสีฝึกสมาธทิี่ผูเ้รยีนได้เรยีนรูแ้บบไม่รูต้ัว

การปรบัเปลี่ยนขนาดรูปภาพไม่ใหญ่เกินไป ปรบักิจกรรม
ให้มีส่วนรว่มกันมากขึ้น

การอดทนต่อการไม่รูข้องผูเ้รยีน

พระอธกิารอัครเดช ญาณเตโช
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………………………………………………………………………………….

กิจกรรม………………………….……นักเรียนระดับช้ัน………………………………………………………..…

ภาคเรียนที่….๑….ปีการศึกษา…๒๕๖๕…เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน…………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

๑. ผูส้อนกล่าวทกัทายด้วยทา่ทแีห่งความเป็นกัลยาณมิตร เพ่ือสรา้ง
ความปลอดภัย และบรรยากาศในการเรยีนรู้
 ๒. ผูส้อนนํานักเรยีนเจรญิสติ โดยการสวดมนต์ ทําสมาธ ิ14 จังหวะ 
ของหลวงพ่อเทยีน 
๓. ผูส้อนถามคําถามกระตุ้นความคิดว่า “นักเรยีนคิดว่าอุบัติเหตุก่อให้
เกิดผลเสียในด้านใดบ้าง” 
๔. ผูส้อนตัง้คําถาม นักเรยีนเห็นอาการของแม่เด็กชายที่ถูกทบัรา่งแล้ว
รูสึ้กอย่างไร? 
๕. ชืน่ชมผูเ้รยีนทกุคนที่รวมอภิปรายและตอบคําถาม        

หลักธรรมคาจุนโลก โอวาท 3 การทําความดี (คารวะ 6 ความเคารพในความไม่ประมาท

วัดนิมมานรดี

ประถมศึกษา

โอวาท 3 การทําความดี (คารวะ หมายถึง 
การเคารพ ซึง่กันและกัน ซึง่เกิดจากการ
เห็นคุณค่า และความสําคัญ แล้วปฏิบัติต่อ
บุคคลหรอืส่ิงน้ันโดยถูกต้องความความ
จรงิใจ โดยอย่างยิ่งเคารพในความไม่
ประมาท คือหมัน่ฝึกสติ ระมัดระวังอยู่
เสมอ )

นักเรยีนสามารถอธบิายความหมาย
ของการกระทําความดี ในคารวะ 6 
(เคารพในความไม่ประมาท)

นักเรยีนเกิดทกัษะในการส่ือสาร การ
คิดแยกแยะ มีการใชว้ิจารณญาณใน
การตัดสินใจ

นักเรยีนได้รูถ้ึงการมีสติ ระมัดระวัง 
ไม่ประมาทในการดําเนินชวีิต

๖. ผูส้อนนําเข้าสู่กิจกรรมการเรยีนรู ้ด้วยการบอกชือ่กิจกรรมชือ่ว่า เอา
ฉันออกไป
๗. ผูส้อนให้ผูเ้รยีนได้ระบายสีบนภาพวาดมารยาทชาวพุทธ ลงบน
กระดาษ A4 ที่ผูส้อนได้เตรยีมมาให้นักเรยีนได้เลือกตามอิสระ ด้วยความ
ตัง้ใจ
๘. หลังจากนักเรยีนได้ระบายสีด้วยความตัง้ใจเสรจ็เรยีบรอ้ย จากน้ันผู้
สอนได้ให้สัญญาณให้นักเรยีนได้วางชิน้งานลงใครค่รวญอยู่กับตนเอง
สัก ๓ นาที
๙. ผูส้อนให้นักเรยีนอธบิายให้ผูเ้รยีนฟังว่า หลังจาก อยากให้นักเรยีนได้
นําภาพระบายสีออกมาจากกระดาษน้ี โดยให้นักเรยีน ใชป้ากกาค่อยๆ 
เจาะหรอืฉล ุ(ปรุลาย) เอารูปภาพระบายสีที่ระบายด้วยความตัง้ใจน้ันออก
มาให้ได้ โดยมีข้อกําหนดหรอืกติกาว่า ห้ามใชม้ือฉีกกระดาษ ห้ามใช้
กรรไกรตัด พยายามอย่าให้ภาพระบายสีขาด ผูส้อนสังเกตผูเ้รยีน และให้
กําลังผูเ้รยีน จนผูเ้รยีนลงมือทําจนสําเรจ็

เอาฉันออกไป

ข้ันสรุป
๑๐. ผูส้อนให้ผูเ้รยีนได้น่ังสงบน่ิง แล้วใครค่รวญกิจกรรมที่ทํามาอย่างตัง้ใจ แล้วจะกระดาษเปล่าให้คนละ ๑ แผน่ 

ตอบคําถาม ดังต่อไปน้ี -นักเรยีนมีรูสึ้กอย่างไรในขณะที่เจาะรูปภาพระบายสีของตนเอง? - ในขณะที่เจาะกระดาษเกิดการ
ขาดหรอืผดิผลาดเกิดขึ้นหรอืไม่ เพราะอะไร ? -นักเรยีนคิดว่าเรานําภาพวาดน้ันออกมาได้ เพราะอะไร? สรุปการเรยีนรู ้

๑๑. ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนสรุปส่ิงที่ได้เรยีนรูร้ว่มกันโดยการจับคู่ เล่าเรือ่งราวคนละ ๑ นาท ีใน ๓ คําตอบ 
แล้วนําเสนอ ผูส้อนสรุประเด็นการนําไปใชใ้นชวีิตประจําวัน 

๑๒. ผูส้อนสรุปสาระการเรยีนรูเ้พ่ิมเติมในเรือ่งของโอวาท ๓ การทําความดีให้ถึงพรอ้ม กับหลักธรรม คารวะ หมาย
ถึง การเคารพ ซึง่กันและกัน ซึง่เกิดจากการเห็นคุณค่า และความสําคัญ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรอืส่ิงน้ันโดยถูกต้องความ
ความจรงิใจอย่างมีสติ
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………………………………………………………………………………….

กิจกรรม………………………….……นักเรียนระดับช้ัน………………………………………………………..…

ภาคเรียนที่….๑….ปีการศึกษา…๒๕๖๕…เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน…………………………….

หลักธรรมคาจุนโลก โอวาท 3 การทําความดี (คารวะ 6 ความเคารพในความไม่ประมาท

วัดนิมมานรดี

ประถมศึกษาเอาฉันออกไป

ส่ือ/อุปกรณ์
ภาพวาดระบายสี จํานวน ๓๕ ใบ ,กระดาษ 35 
แผน่,ดินสอสี ,ปากกา

การประเมินผล
จากชิน้งาน , จากการสังเกตุพฤติกรรม ,จากการ
ตอบคําถามสะทอ้น
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่…………………………………………………..

    (.................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระมหาชลัมพล กิตฺติสาโร

หลักธรรมคาจุนโลก โอวาท 3 การทําความดี (คารวะ 6 ความเคารพในความไม่ประมาท)

๒๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประถมศึกษา

นักเรยีนได้เกิดสภาวะ และเรยีนรู ้สัมผสักับกิจกรรมที่ต้อง
ใชส้มาธ ิสติ และความไม่ประมาทในการ สอดคล้องกับ
หลักธรรมในคารวะ ๖ ซึง่มุ่งเน้นในเรือ่งการไม่ประมาทใน
ขณะทํางาน หรอืการดําเนินชวีิต

นักเรยีนส่ือสาร พูดคุยกันระหว่างเพ่ือน สามารถเล่า
เรือ่งราวในขณะที่ตนเองกําลังเจาะชิน้งานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง 
และเกิดการใครค่รวญ แยกแยะว่า ควรเจาะกระดาษส่วนไหน
ก่อน เพ่ือไม่ให้ภาพวาดน้ันขาดหรอืเสียหายได้

เกิดสติ และมีสมาธ ิขณะทํางาน ระมัดระวัง ไม่ประมาทเพ่ือ
ไม่ให้เกิดข้อผดิพลาด

บรรลตุามวัตถุประสงค์ นักเรยีนสามามารถอธบิายได้
ว่าการมีสติ ระมัดระวัง ไม่ประมาทมีประโยชน์ต่อการ
ดําเนินชวีิต ตามที่ได้สังเกตพฤติกรรม ชิน้งาน และการ
สะทอ้นหน้าชัน้เรยีน

๑. เด็กให้ความรว่มมือดี 
๒.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๓.มีกติกาที่ชดัเจน 
๔.กิจกรรมเหมาะสมกับชว่งวัย

๑. นาเสียง 
๒.ความหลากหลายในชิน้งาน

เรยีนรูว้่า นักเรยีนในชว่งชัน้น้ี ควรที่จะมีกิจกรรมที่พัฒนา
ในเรือ่งการใชส้ติ สมาธ ิผสมผสาน การเคลื่อนไหว แต่
นักเรยีนแต่ละคนมีธรรมชาติที่ไม่เหมือนกัน

พระมหาชลัมพล กิตฺติสาโร
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..…………………กิจกรรม………………………………….………………….……

นักเรียนระดับช้ัน………………………..…ภาคเรียนที๑่….ปีการศึกษา…๒๕๖๕..เวลา.๑.คาบ/ชม. 

โรงเรียน…………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ขัน้ที่ ๑. เสรมิสรา้งสติ (๕ นาท)ี 
๑. พระอาจารย์กล่าวทกัทายและสรา้งบรรยากาศใน ห้องเรยีนด้วยความ
เป็นกัลยาณมิตร 
2. พระอาจารย์จัดบรรยากาศในห้องเรยีนโดยให้นักเรยีนน่ังเป็นวงกลม 
โดยมีพระอาจารย์น่ังอยู่ในวงด้วย 
3. พระอาจารย์เตรยีมความพรอ้ม โดยให้นักเรยีนทกุคน สงบน่ิง 1 นาท ี
4. พระอาจารย์ให้นักเรยีนไหว้พระสวดมนต์ อรหังสัมมา(แปล) โดย
พรอ้มเพียงกัน ๓. พระอาจารย์นําพานักเรยีนเจรญิสติด้วยกาย
เคลื่อนไหว ๑๔ จังหวะ

ฉันทะ (พุทธคุณ)

โรงเรยีนเทศบาลวัดธรรมโศภิต

ประถมศึกษา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรอื พระพุทธเจ้า 
คือ พระผูต้รสัรู,้ ผูต้ื่นแล้ว, ผูเ้บิกบานแล้ว
เป็นพระสมัญญานามที่ใชเ้รยีกพระบรม
ศาสดาของ ศาสนาพุทธ

๑. ผูเ้รยีนรูจ้ักและสามารถบอก
ลักษณะของพระพุทธเจ้าได้ ๒. 
นักเรยีนสามารถเล่าถึงคุณของ
พระพุทธเจ้าได้ ๓. รูว้ิธกีารจัด
ระเบียบตัวเองในการทํางาน ด้วย
การใชห้ลักอรยิสัจ ๔

ความคิดสรา้งสรรค์ การส่ือสาร การ
มีวิจารณญาณ

จัดระเบียบตัวเองในการทํางาน 
ด้วยการใชห้ลักอรยิสัจ ๔

พุทธงั อาราธนานัง

ขัน้ที่ ๒ กระตุ้นจิตให้ใฝ่รู ้(๕ นาท)ี
๑. พระอาจารย์ชวนนักเรยีนพูดคุยถึงพระพุทธเจ้าที่นักเรยีน

รูจ้ัก โดยพระอาจารย์ตัง้คําถามว่า นักเรยีนรูจ้ักพระพุทธเจ้าไหม, 
พระพุทธเจ้าคือใคร , มีลักษณะอย่างไร
โดยให้นักเรยีนแบ่งปันกันในวง

ขัน้ที่ ๓ รบัรูป้ระสบการณ์ (๑๕ นาท)ี
1.  พระอาจารย์แจกกระดาษแข็งขนาดA4 คนละ 1 แผน่ และ

กระดาษรูปพระพุทธเจ้าให้นักเรยีน คนละ 1 รูป
2. พระอาจารย์ให้นักเรยีนพับครึง่กระดาษแข็ง A4 ที่แจกให้ 

และตัดตรงกลางขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตรสูง 10เซนติเมตร โดยให้
ผา่นเส้นกึ่งกลางที่พับครึง่ฝ่ังละ 5 เซนติเมตร(เพ่ือทําภาพป๊อบอัพ)

3. พระอาจารย์ให้นักเรยีนระบายสีพระพุทธเจ้าและวาดฉาก
หลังในกระดาษแข็ง A4 ที่ตัดไว้เมื่อสักครู ่เพ่ือทําเป็นภาพฉากหลังให้
สวยงาม ด้วยสติและสมาธ ิโดยพระอาจารย์เปิดดนตรเีบาๆเพ่ือสรา้ง
บรรยากาศในห้องเรยีน

4. เมื่อนักเรยีนระบายสีเสรจ็แล้ว พระอาจารย์ให้นักเรยีนใช้
กรรไกรตัดให้เป็นภาพลอยองค์ของพระพุทธเจ้า 

5. เมื่อนักเรยีนตัดเสรจ็ ให้นักเรยีนแปะภาพในกระดาษแข็งอีก
ครัง้แล้วค่อยๆตัดอย่างมีสมาธิ

6. พระอาจารย์ให้นักเรยีนมารูปพระพุทธเจ้ามาแปะไว้บน
กระดาษแข็ง ที่มีรอยตัดขนาด 1.5 เซนติเมตร

7. พระอาจารย์ให้นักเรยีนพิจารณาผลงานของตนเองและเก็บ
รายละเอียดของผลงาน
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ส่ือ/อุปกรณ์
การสอนโดยใชเ้ครือ่งมือ Art - กระดานแข็ง
100ปอน - สีไม้ - กระดาษ A4 - สี - รูป
พระพุทธเจ้า

การประเมินผล
ด้านความรู ้- การถามตอบ - บันทกึการเรยีนรู ้- ผล
งาน/ชิน้งาน ด้านทกัษะ - สังเกตขณะทํากิจกรรม 
ด้านคุณค่า - การสะทอ้นจากกิจกรรมการเรยีนรู้

ข้ันสรุป
ขัน้ที่ ๕ สรุปการเรยีนรู ้( ๑๕ นาท)ี ๑. พระอาจารย์ให้นักเรยีนกลับเข้าน่ังเป็นวงกลมเหมือนเดิม โดยมีพระ

อาจารย์รว่มน่ังอยู่ในวงด้วย รว่มกันสนทนาถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญเพียรจนได้บรรลธุรรม
และหลดุพ้นจากกิเลส คือ ... ความอยาก (โลภ) ... ความเกลียด ไม่พอใจ (โกรธ) ... ความหลง (โมหะ) พระพุทธเจ้า
ประกอบด้วย พระบรสิุทธคุิณ พระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณ, คําว่า คุณ มี ๒ ความหมาย คือ คุณความดี หมายถึง
ความดีของทา่น กับคุณประโยชน์ หมายถึงอุปการะที่ทา่นมีต่อเรา พระปัญญาคุณ คือ พระพุทธองค์ทรงมีพระปัญญา
รอบรูถ้ึงความจรงิแห่งส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงความเป็นจรงิของส่ิงเหล่าน้ันว่าเป็นอย่างไร ก็ทรงทราบชดัถึงความจรงิ
เหล่าน้ัน และนําความจรงิเหล่าน้ันมาเปิดเผยชีแ้จงแสดงแก่สัตว์โลก ตามพ้ืนเพแห่งอัธยาศัยของบุคคลเหล่าน้ัน พระ
วิสุทธคุิณ คือ ความบรสิุทธิ ์สะอาดหมดจด จากอาสวะกิเลสเครือ่งเศรา้หมองทัง้หลาย ไม่มีความขุ่นมัวเศรา้หมอง
ภายในพระทยัทรงดํารงอยู่อย่างคงที่ ไม่แปรผนัทา่มกลางอารมณ์ ที่กระแทกกระทัน้จากภายนอก ไม่ว่าจะดีหรอืรา้ย
แต่พระทยัของพระพุทธเจ้าก็บรสิุทธิอ์ยู่มัน่คงอยู่อย่างน้ันไม่แปรผนั พระกรุณาธคุิณ คือ ประกอบด้วยความกรุณาต่อ
สรรพสัตว์ทัง้หลาย ไม่ทรงเลือกชาติชัน้วรรณะแต่ประการใด แม้แต่ในศีลของพระองค์ก็ทรงบัญญัติให้คนงดเว้นไม่
ทําส่ิงมีชวีิตให้ตกล่วงไป และทรงแนะให้แผเ่มตตาจิตต่อสรรพสัตว์ทัง้หลาย เพ่ือให้อยู่รว่มกันได้อย่างปกติสุข อันเป็น
เป้าหมายของการดํารงชวีิต และการดําเนินชวีิต การแก้ปัญหาชวีิตด้วยหลักอรยิสัจ ๔

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..…………………กิจกรรม………………………………….………………….……

นักเรียนระดับช้ัน………………………..…ภาคเรียนที๑่….ปีการศึกษา…๒๕๖๕..เวลา.๑.คาบ/ชม. 

โรงเรียน…………………………………………………………………………….

ฉันทะ (พุทธคุณ)

โรงเรยีนเทศบาลวัดธรรมโศภิต

ประถมศึกษา

พุทธงั อาราธนานัง

ข้ันกิจกรรม

ขัน้ที่ ๔ สะทอ้นผลการปฏิบัติ (๒๐ นาท)ี

1. พระอาจารย์ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มๆละ 3 คน และให้นักเรยีนแบ่งปันกัน โดยพระอาจารย์ตัง้คําถามต่อไปน้ี

- นําเสนอผลงานของตนเองที่ได้ทํา ทัง้ผลงาน(ภาพพระพุทะเจ้าและองค์ประกอบที่วัดเป็นฉากหลัง)

- กล่าวชืน่ชมผลงานของกันและกัน

2. พระอาจารย์ให้ตัวแทนนักเรยีนในกลุ่มรว่มสะทอ้นในกลุ่มว่า พระพุทธเจ้ามีพุทธคุณอย่างไรบ้าง

3. พระอาจารย์ให้นักเรยีน(กลุ่มเดิม) รว่มสะทอ้นกิจกรรมการเรยีนรู ้โดยตัง้คําถามต่อไปน้ี

-        วันน้ีได้เรยีนกับพระอาจารย์รูสึ้กอย่างไร

-        ขณะที่นักเรยีนทํา เกิดปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง

-        ปัญหาน้ันมีสาเหตุมาจากอะไร

-        ปัญหาน้ัน มีแนวทางแก้ไขอย่างไร

-        ปัญหาน้ัน  แก้ไขได้สําเรจ็อย่างไร

-        โดยให้นักเรยีนได้เขียนสะทอ้นลงในกระดาษ A4
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑

๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่…………………………………………………..

    (.................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระมหาตุ๋ย ขนตฺิธมฺโม

พุทธงั อาราธนานัง

๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประถมศึกษา

ผูเ้รยีนได้เรยีนรูบ้รบิทและพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้า 
โดยที่ไม่ต้องมาน่ังมโนภาพขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้ามีลักษณะ
อย่างไร ขณะปฏิบัติกิจกรรมผูเ้รยีนได้เรยีนรูถ้ึงพุทธ
จรยิวัตรอันงดงามของพระพุทธเจ้าและได้ระบายสี
พระพุทธเจ้าด้วยสติและศรทัธาเลื่อมใส รูแ้ละเข้าใจใน
องค์ประกอบ สีผวิ จีวร พระเกตุ พระพักษต์ ของ
พระพุทธเจ้าควรมีลักษณะอย่างไร และการจัดระเบียบและ
เวที่ของตัวเองในการทํางานที่มีเวลาจํากัด

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การส่ือสารอย่างมีเหตและผล

จัดระเบียบตัวเองในการทํางาน ด้วยการใชห้ลักอรยิสัจ ๔

บรรลตุามวัตถุประสงค์เพียงแค่ 70% เพราะเน่ืองการทํา
งานที่มีเวลาอย่างจํากัด และมีกิจกรรมแทรกจากครู
พ่ีเลี้ยงมานําพานักเรยีนไปชว่ยยกของในขณะที่ทําการ
เรยีนการสอน ทําให้การเรยีนรูจ้ึงไม่ต่อเน่ือง

การสอนให้เข้าถึงความตระหนักรูใ้นคุณค่าของการทํางาน
ด้วยใจรกั(ฉันทะ) นักเรยีนมีความสนใจและตัง้ใจในการทํา
กิจกรรม

กการบรหิารเวลาในการสอน การใส่ใจกับกิจกรรมรอง
มากจนเกินไป จนทําให้กิจกรรมหลักไม่สมบูรณ์

ได้เรยีนรูถ้ึงความเอาใจใส่และการคิดให้ละเอียดในการ
ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาที่
มีมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้รยีน ส่ิงไหนผูเ้รยีนสนใจ ผู้
เรยีนจะตัง้ใจอย่างเต็มที่และเรยีนอย่างมีความสุข

พระมหาตุ๋ย ขนตฺิธมฺโม
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..…………………กิจกรรม………………………………….………………….……

นักเรียนระดับช้ัน………………………..…ภาคเรียนที๑่….ปีการศึกษา…๒๕๖๕..เวลา.๑.คาบ/ชม. 

โรงเรียน…………………………………………………………………………….

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

- สวดมนต์ น่ังสมาธ ิ5 นาท ี
- ครูเปิดประเด็นรว่มกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งกัญชาที่กําลัง
กระแสในตอนน้ีโดยใชคํ้าถามดังน้ี * กัญชาคือไร *ประโยชน์และโทษ
ของกัญชาเป็นอย่างไร * กัญชาสมควรใชก้ับเด็กที่อายตุากว่า 20 ปีหรอืไม่ 
* นักเรยีนสามารถนําหลักธรรมอะไรไปปฏิบัติให้ห่างไกลจากกัญชา หรอื
สารเสพติดชนิดอื่นๆ

หลักธรรมปราบอบายมุข

โรงเรยีนวัดใหม่เนินพยอม

ประถมศึกษา

เน่ืองจากปัจจุบันได้มีการปลดล็อกกัญชา 
กัญชง ออกจากยาเสพติดเพ่ือใชใ้นการ
รกัษา ใชเ้พ่ือสุขภาพ เป็นสมุนไพรควบคุม 
แต่การใชไ้ม่ถูกต้องหรอืปรมิาณมาก
เกินไปทําให้เกิดผลเสียต่อรา่งกายอย่าง
มาก สถานศึกษาหลายๆแห่งจึงเริม่
กําหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหาที่อาจเกิดจากการใชก้ัญชาหรอืกัญ
ชงในนักเรยีน นักศึกษา หรอืบุคลากร ใน
สถานศึกษา และเพ่ือสอดแทรกในเน้ือหา
วิชาเรยีนจึงจะใชห้ลักธรรม ข้อปฏิบัติของ
พระพุทธศาสนามาประยกุต์ใชก้ับเด็ก
นักเรยีน

ห่างไกลกัญ(กัญชา)

- ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มจํานวน 4 กลุ่ม
- นักเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกันศึกษาภาพและเหตุการณ์ที่กําหนด

ให้ สรุปเป็นแผนผงัความคิด 1กลุ่มจะได้กระดาษ1แผน่ทํารว่มกันให้
บอกถึงโทษที่จะตามมาจากเหตุการณ์น้ัน

โดยภาพและรายละเอียดเหตุการณ์จะติดไว้ที่ 4 โต๊ะ ให้แต่ละ
กลุ่มศึกษาและหมุนเวียนกันจนครบ 4 เรือ่ง ดังน้ี

เหตุการณ์ที่ 1 นายสมชายใชก้ัญชาในปรมิาณที่มากเกินไปเป็น
ระยะเวลานานทําให้สมองและความจําของเขาเส่ียมลง เกิดความสับสน 
สมาธส้ัิน วิตกกังวล

เหตุการณ์ที่ 2 นายแดง ใชก้ัญชาปรมิาณที่มากเกินไปเป็นระยะ
เวลานานส่งผลให้รา่งกายของเขาเส่ือมโทรมลงจนไม่สามารถทํางานได้

เหตุการณ์ที่ 3 นายบุญทิ้ง สูบบุหรีย่ัดไส้กัญชาวันละ 10 มวน
เป็นระยะเวลาหลายปีทําให้เกิดมะเรง็มากกว่าคนสูบบุหรีป่กติ 5เทา่

เหตุการณ์ที่ 4 นายไก่แจ้ ใชก้ัญชาจํานวนมากเกินไป ทําให้
เพลีย งว่ง อยากนอนในเวลาที่ขับรถ

- หลังจากที่นักเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกันศึกษาโทษที่จะตามมา 
ครูขึ้นแผนผงัความคิดบนกระดานหน้าชัน้เรยีน หัวข้อว่า นักเรยีนจะนํา
หลักธรรมใดมาปราบโทษที่นักเรยีนได้ศึกษามา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

A

S

K

1. ผูเ้รยีนสามารถบอกประโยชน์
และโทษของการใชก้ัญชาได้ 2.ผู้
เรยีนเข้าใจหลักธรรมที่จะนําไปใช้
ปราบอบายมุขได้

1.นักเรยีนสามารถใชห้ลักธรรม
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากโทษของ
กัญชา 2.นักเรยีนสามารถส่ือสาร
การทํางานเป็นทมีได้ 3.นักเรยีน
สามารถสังเกตประโยชน์และโทษ
ของการใชก้ัญชาได้

1. นักเรยีนมีความตระหนักเห็น
ความสําคัญโทษและประโยชน์ของ
กัญชา 
2.นักเรยีนเห็นความสําคัญของ
หลักธรรมที่จะนําไปใชป้ระโยชนใน
ชวีิตประจําวัน 
.3.นักเรยีนเห็นคุณค่าของความ
สามัคคีในการทํางานกลุ่ม

ข้ันสรุป
- ครูนักเรยีนรว่มกันสรุป แผนผงัความคิดโทษที่จะตามมาของ

การใชก้ัญชามากเกินไปและหลักธรรมที่จะนําไปใชป้ราบ - ครูอธบิายหลัก
ธรรมเพ่ิมเติมเชน่ ศีล 5 และหลักธรรมอื่นๆ ที่สามารถนําไปประยกุตใชไ้ด้ 
- นักเรยีนประเมินตนเองโดยเขียนความรูสึ้กหลังเรยีนและหลังทํา
กิจกรรมดังน้ี - ส่ิงนักเรยีนได้เรยีนรูใ้นวันน้ีคืออะไร - นักเรยีนและเพ่ือน
ในกลุ่มมีส่วนรว่มกิจกรรมมากน้อยเพียงใด - นักเรยีนจํานําความรูท้ี่ได้
ในวันน้ีไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชวีิตประจําวัน ต่อตนเอง ครอบครวั 
สังคม อย่างไร
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ส่ือ/อุปกรณ์
1. ส่ือ powerpoint 
2.บัตรคําปราบอบายมุข 
3.ภาพเรือ่งเล่าเหตุการณ์ 5 เรือ่ง

การประเมินผล
1.สังเกตระหว่างทํากิจกรรม 
2.การแสดงแผนผงัความคิด 
3.การตอบคําถาม
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

๑ ๒

๔

พระวีรภัทร วีรภทโฺท

หลักธรรมปราบอบายมุข

๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประถมศึกษา

การรณรงค์โรงเรยีนปลอดกัญชาเป็นเรือ่งทําได้ยากเน่ือง
สภาพแวดล้อมทางครอบครวัทางสังคม แต่ก็สามารถให้
นักเรยีนได้รูถ้ึงประโยชน์และโทษ นําหลักธรรมไปประยกุต
ใชป้ฎบิัติให้นักเรยีนห่างไกลส่ิงพวกน้ีได้

นักเรยีนใชห้ลักธรรมแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโทษของกัญชา 
นักเรยีนส่ือสารการทํางานเป็นทมีได้ นักเรยีนสังเกต
ประโยชน์และโทษของการใชก้ัญชาได้

บรรลผุล 80 เปอรเ์ซน็ต์ เน่ืองจากเด็กบางกลุ่ม
แวดล้อมทางครอบครวัเห็นว่ากัญชาส่ิงน้ีเป็นส่ิงปกติ เด็ก
เลยไม่ค่อยให้ความสนใจกับกิจกรรม การสอนเด็กกลุ่ม
อาจต้องเวลาสอนมากกว่า 1 ครัง้เพ่ือให้ตัวเด็กเกิดการ
ปรบัความคิดและเรยีนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๓

นักเรยีนเกิดคุณธรรม รูผ้ดิชอบชัว่ดี มีความ
ตระหนักเห็นความสําคัญโทษและประโยชน์ของกัญชา นํา
ของหลักธรรมที่จะนําไปใชป้ระโยชนในชวีิตประจําวันและ
มีความสามัคคีในการทํางานกลุ่มชว่ยเหลือซึง่กันและกัน

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๕
๗

- กิจกรรมน่าสนใจทนัเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- มีความสนกุ 
- มีการใชค้วามคิดนักเรยีนแข่งกันออกมาเขียนแผนผงั
ความคิดบนกระดาน

ต้องพิจารณาการจัดการเรยีนการสอนให้รอบครอบเชน่ 

- ศึกษาสภาพเด็กที่จะเรยีน - จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ

เวลา 

- ได้รูพ้ฤติกรรมเด็กจากการทํากิจกรรม 

- ได้เรยีนรูข้้อดีที่เกิดขึ้นเพ่ือใชท้ําแผนจัดการเรยีนรูใ้นครัง้

ต่อไป

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี๖
- อาจต้องศึกษาสภาพเด็กแต่ละคนว่าเขาเป็นอย่างไร 
เพ่ือออกแบบการสอนให้บรรลผุลมากกว่า 80 % - ปรบั
กิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่…………………………………………………..

    (..............................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระวีรภัทร วีรภทโฺท

13



ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

        

การบรหิารจิตและเจรณิปัญญา

กองทพับกอุปถัมภ์ โยธนิวิทยา

ประถมศึกษา

การบรหิารจิต คือ การทําให้จิตใจผอ่งใส 
มีความสะอาด สงบ บรสิุทธิ ์นําไปสู่
ปัญญา การเจรญิปัญญา คือ การพัฒนา
ความรู ้ความเข้าใจ จนกระทัง้ใชค้วามรู้
แก้ปัญหา ทําให้ชวีิตมีความสุขได้

1 นักเรยีนบอกได้ว่า ศิล คือ การ
สํารวมกาย วาจา สมาธ ิคือ การ
รกัษาจิตมัง่ และปัญญา คือ ความ
รอบรู ้ฝ่านกิจกรรมการเรยีนรูแ้ละ
ลงมือปฎบิัติด้วยตนเอง

1 ความสามารถในการส่ือสาร 2 
ความสามารถในการคิด 3 ความ
สามารถในการใชท้กัษะชวีิต

เกิดศัทธา ตัง้มัน่ และสามารถ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนได้
อย่างถูกต้อง

1 ครูผูส้อนกล่าวทกัทายผูเ้รยีนด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวล ไพเราะ แสดงออก 
ถึงความรกัความเอาใจใส่ต่อผูเ้รยีน ด้วยทา่ททีี่เป็นกัลยาณมิตร โดยนําพา 
ผูเ้รยีนสวดมนต์ไหว้พระรตันตรยั 2 ครูผูส้อน(พระอาจารย์) กล่าวทกัทายผู้
เรยีนด้วยคําว่า “ธรรมสวัสดี” ผูเ้รยีนกล่าวตอบด้วยคําว่า นมัสการเจ้าค่ะ 
(สําหรบันักเรยีนหญิง) นมัสการ ขอรบั (สําหรบันักเรยีนชาย) 3 ครูผูส้อน
นําพาผูเ้รยีนเจรญิสติแบบเคลื่อนไหว ตามคําสอนของหลวงพ่อเทยีน จิตฺต
สุโภ 4 ครูผูส้อนจุดประกายการเรยีนรู ้ด้วยการตัง้
คําถามกระตุ้นความคิดให้นักเรยีนเกิดความสน ใจใฝ่ เรยีนรู ้
เพ่ือนําเข้าสู่บทเรยีน ด้วยการตัง้คําถามสะทอ้นคิดว่า “นักเรยีนเคยทําอะไร
อยากๆบ้างในชวีิตของนักเรยีน และนักเรยีนคิดว่าอะไรที่ทําให้นักเรยีนทํา
ส่ิงน้ันได้สําเรจ็ ” โดยครูผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนรว่มกันอภิปรายหรอื
ตอบคําถามรว่มกัน พรอ้มกล่าวชืน่ชม กับทกุ
คําตอบของผูเ้รยีนโดยไม่มีถูกหรอืผดิ เน้นบรรยากาศแบบเป็นกันเอง

5 ครูผูส้อนแจกไข่ให้ผูเ้รยีนคนละ 1 ฟอง อาจเป็นไข่พาสติกก็ได้ แล้วให้ผู้
เรยีนตัง้ไขโดยแบ่งออกเป็น 3 รอบ โดยจับเวลา รอบแรก 3 นาท ีรอบที่
สอง 5 นาท ีและรอบสุดทา้ย 10 นาที
6 ครูผูส้อนตัง้คําถามถอดบทเรยีน ให้ได้สะทอ้นผลการเรยีนรูร้ว่มกัน 
โดยครูผูส้อนจดคําตอบของผูเ้รยีนขึ้นกระดาน เพ่ือการเรยีนรูร้ว่มกัน 
โดยมีประเดนคําถามดังต่อไปน้ี
1 นักเรยีนมีความรูสึ้กอย่างไรในการตัง้ไข่
2 อะไรคือส่ิงสําคัญที่จะทําให้นักเรยีนตัง้ไข่ได้สําเรจ็ โดยที่ไข่ไม่ล้ม
3 กิจกรรมการตัง้ไข่ พัฒนาตนเองในเรือ่งใดบ้าง เพราะอะไร
7 ครูผูส้อนตัง้
คําถามเพ่ือสะทอ้นการเรยีนรูป้ระสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผูเ้รยีนจากการทํา
กิจกรรมในครัง้น้ี ด้วยการตัง้คําถามต่อไปน้ี คือ
1 รูสึ้กอย่างไรจากการทํากิจกรรมการเรยีนรูน้ี้ เพราะอะไร ?
2 ส่ิงที่ได้เรยีนรูจ้ากการทํากิจกรรมในครัง้น้ีคืออะไร เพราะอะไร ?
3 จะ
นําประสบการณ์ที่ได้จากการเรยีนรูใ้นครัง้น้ีไปประยกุต์ใชอ้ย่างไรบ้าง ?

ไข่ล้มตัง้ไข่ไหม่

ข้ันสรุป
8 ครูผูส้อนสรุปการเรยีนรูจ้ากกิจกรรมที่ผูเ้รยีนได้เรยีนรู ้จากการ
คําตอบของผูเ้รยีนที่ครูผูส้อนทําการจดบันทกึประเด็นคําตอบขึ้นบนกระดาน (Whiteboard) หรอือาจบันทกึ
คําตอบของผูเ้รยีนเป็นแผนผงัมโนทศัน์ (Mind Map) โดยครูผูส้อนอาจพ่ิมเติมในบางประเด็นที่
สําคัญเพ่ือให้ผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม 9 ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนทกุ
คนได้เสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง จากการเรยีนรูด้้วยด้วยการตัง้คําถามว่า “นักเรยีนสามารถนําส่ิงที่ได้เรยีนรู ้ไป
ประยกุต์ใชใ้นการเรยีนรูว้ิชาอื่นได้หรอืไม่ อย่างไร” 10 ครูผูส้อนนําพาผูเ้รยีนสวดมนต์ไหว้พระรตันตรยั ก่อนจบคาบ
เรยีน
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การประเมินผล

1 ด้านความรู ้การตอบคําถามของ ผูเ้รยีน 2 ด้านทกัษะ การสังเกตพฤติกรรมการ ตอบคําถาม และการแสดง 
ความคิดเห็นของผูเ้รยีนใน ขณะเรยีนรู ้3 ด้านคุณธรรม/คุณคทา การอภิปรายและสะทอ้น ผลการเรยีนรู ้
กิจกรรม (ก่อการดี)

ส่ือ/อุปกรณ์
ไข่ไ่ก่ หรอืไข่พาสติกเทา่จํานวนนักเรยีน

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

การบรหิารจิตและเจรณิปัญญา

กองทพับกอุปถัมภ์ โยธนิวิทยา

ประถมศึกษา

ไข่ล้มตัง้ไข่ไหม่
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระวรรณพงษ์ กิตฺติวณโฺณ

การบรหิารจิตและเจรญิปัญญา

๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประถมศึกษา

การสํารวมกายวาจา ในขณะทํากิจกรรมด้วยความตัง้ใจจด
จอในส่ิงที่ทํา และคิดหาวิธดี้วยปัญญาของตนเอง

ทกัษะในการส่ือสารในการตอบคําถาม สะทอ้นคิดจาก
ประสบการณ์ของผูเ้รยีน การแลกเปลี่ยนความรูร้ว่มกันใน
ชัน้เรยีน

เกิดศรทัธาในพระพุทธศาสนา เข้าใจหลักธรรมเบื้องต้น

เกี่ยวกับ ศิล สมาธ ิปัญญา จากการปฏิบัติ

บรรลวุัตถุประสงค์ จากการตอบคําถามของผูเ้รยีน สะทอ้น
ให้เห็นผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยผูเ้รยีนสามารถตอบคํา
ถามได้ด้วยตนเอง

การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รยีนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นํามา
ซึง่ความสุขและผูเ้รยีนได้สนกุไปพรอ้มกับการเรยีนรู้

การอธบิายขัน้ตอน ให้ผูเ้รยีนเข้าใจก่อนให้ผูเ้รยีนลงมือ
ปฏิบัติ

ถามคือสอน สะทอ้นคือการเรยีนรู ้คําถามที่ดี นําพาผูเ้รยีน
เข้าถึงวัตถุประสงค์ได้งา่ยและเกิดประโยชน์กับผูเ้รยีนเป็น
อย่างมาก

พระวรรณพงษ์ กิตฺติวณโฺณ
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..…………………………กิจกรรม………………………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

        

นิทานชาดก

กดุสิมวิทยาสาร

ประถมศึกษา

ชาดก คือ เรือ่งราวของพระพุทธเจ้าใน
ชาติต่าง ๆ ก่อนที่จะมาประสูติและตรสัรู้
เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดทา้ยการศึกษา
ชาดกทําให้เราได้ข้อคิดและคุณธรรมที่
สามารถนําไปประยกุต์ใชแ้ละเป็น 
แบบอย่างในการดําเนินชวีิตในทางที่ถูก
ต้อง เชน่ทฆีตีิโกสลชาดก ให้ข้อคิดเกี่ยว
กับการรูจ้ักให้อภัย สัพพทาฐชิาดก ให้
ข้อคิดเกี่ยวกับการไม่หลงอํานาจ

ความรู ้(Knowledge)
นักเรยีนสามารถอธบิายเล่า
เรือ่งราวเกี่ยวกับทฆีตีิโกสลชาดก 
และสัพพทาฐชิาดกได้

-การส่ือสาร
-ความคิดเชือ่มโยง
-การคิดวิเคราะห์
-ความคิดสรา้งสรรค์

ผูเ้รยีนเห็นคุณค่าของการศึกษา
ทฆีตีิโกสลชาดก และสัพพทาฐิ
ชาดก สามารถนําข้อคิดดังกล่าวไป
ปรบัใชใ้นชวีิตประจําวันได้

ผูส้อนอธบิายความเป็นมาเกี่ยวกับชาดก คือ เรือ่งราวของพระพุทธเจ้าใน
ชาติต่าง ๆ ก่อนที่จะมาประสูติและตรสัรูเ้ป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดทา้ย
และอธบิายถีงการศึกษาชาดกทําให้เราได้ข้อคิดและคุณธรรมที่สามารถนํา
ไปประยกุต์ใชแ้ละเป็น แบบอย่างในการดําเนินชวีิตในทางที่ถูกต้อง

ขัน้ตอนที่ ๑ เสรมิสรา้งสติ
๑. ผูส้อนทกัทายนักเรยีนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
๒. ผูเ้รยีนไหว้พระสวดมนต์บูชาพระรตันตรยัทํานองแปล

ขัน้ที่ ๒ กระตุ้นจิตให้ใฝ่รู้
ผูส้อนสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้ให้นักเรยีนได้สนใจที่จะ
เรยีนรู ้ด้วยการให้คําถามชวนคิด
“เราจะมีวิธหีาประโยชน์จากเรือ่งที่คนอื่นเล่าให้ฟังได้อย่างไรบ้าง”

ขัน้ที่ ๓ รบัรูป้ระสบการณ์
ผูส้อนแจกใบงาน ที่ ๑ ให้นักเรยีนทกุคน
ผูส้อนให้นักเรยีนจับฉลากชือ่ชาดกทัง้สองเรือ่ง โดยทําฉลากเป็นชือ่เรือ่ง
ชาดกทัง้สองเรือ่งให้ครบจํานวนนักเรยีน (นักเรยีน ๓๐ คน จะได้ฉลาก
ชือ่ชาดกเรือ่งทฆีตีิโกสลชาดก ๑๕ ใบ และ
ฉลากผูส้อนให้นักเรยีนได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับชาดกที่ตนได้จับ
ฉลากได้น้ัน ตามอิสระ เชน่ หนังสือเรยีน หรอืส่ือเทคโนโลยี
เป็นต้นแบ่งนักเรยีนในชัน้เรยีนออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามชือ่เรือ่งชาดกที่
จับฉลากได้จากน้ันแบ่งนักเรยีนจาก ๒ กลุ่มใหญ่ ออกเป็นกลุ่มย่อย
(กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มควรมีสมาชกิ ๓-๕ คน) ให้แต่ละกลุ่มย่อยแบ่งปัน
ข้อคิดจากชาดกที่ได้รว่มกัน ค้นคว้าภายในกลุ่มของตน (๕ นาท)ี

ขัน้ที่ ๔ สะทอ้นผลการปฏิบัติ
ผูส้อนแจกกระดาษ flip chart ปากกาเคมี และสีเทยีน ให้
แต่ละกลุ่ม
นักเรยีนแต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลที่ได้ค้นคว้าลงใน flip chart
ใน ๕ ประเด็น คือ ชือ่ชาดก ตัวละครในชาดก เรือ่งราวในชาดก
ข้อคิดจากชาดก วิธกีารนําข้อคิดจากชาดกไปประยกุต์ใช้
ผูส้อนให้นักเรยีนออกนาเสนอผลการค้นคว้าชาดกทัง้ ๒
เรือ่ง (กลุ่มละ ๑ เรือ่ง)

นิทานชาดก
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ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมินผล

สัจจะ

- หนังสือเรยีนวิชาพระพุทธศาสนาชัน้ ป. ๖
-ส่ืออิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์
-ปากกาเคมี
-กระดาษ Flip chart
-สีเทยีน
-กระดาษ A4

ด้านความรู้
-การสรุปข้อมูลของแต่ละกลุ่มในขัน้ที่ ๔
ด้านทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ ๒๑
- ความคิดสรา้งสรรค์:ดูจากชิน้งานในขัน้ที่ ๔
- การส่ือสาร: ขัน้ที่ ๔ นักเรยีนนําเสนอแผนความ
คิดของตน
-การคิดวิเคราะห์ ขัน้ที่ ๔หาขอคิดจากชาดก

ข้ันสรุป
นักเรยีนแต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลที่ได้ค้นคว้าลงใน flip chart ใน ๕ ประเด็น คือ ชือ่ชาดก ตัวละครในชาดก 

เรือ่งราวในชาดก ข้อคิดจากชาดก วิธกีารนําข้อคิดจากชาดกไปประยกุต์ใช ้ผูส้อนให้นักเรยีนออกนําเสนอผลการ
ค้นคว้าชาดกทัง้ ๒ เรือ่ง (กลุ่มละ ๑ เรือ่ง) สรุปการเรยีนรู ้ผูส้อนใชคํ้าถามถอดบทเรยีนเพ่ือให้นักเรยีนได้รว่มแสดง 
ความคิดเห็นจากการที่นักเรยีนได้ทํากิจกรรมรว่มกัน ดังต่อไปนากชือ่ชาดกเรือ่งสัพพทาฐชิาดก ๑๕ ใบ ๑) นักเรยีนมีค
วามรูสึ้กอย่างไรขณะรว่มกันทากิจกรรม ภายในกลุ่ม และขณะออกอภิปราย/รบั ฟังการอภิปรายจาก กลุ่มอื่น .๒) 
นักเรยีนได้เรยีนรูแ้ละได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการ รว่มทํากิจกรรมในครัง้น้ี .๓) ผูส้อนกล่าวสรุป เน้ือหาของชาดกทัง้ ๒ 
เรือ่ง พรอ้มทัง้วิเคราะห์ข้อคิดและคุณธรรมที่สามารถยึดถือเป็น แบบอย่างได้ ทัง้ส่ิงที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง

ข้ันกิจกรรม

ขัน้ที่ ๕ สรุปการเรยีนรู้
ผูส้อนใชคํ้าถามถอดบทเรยีนเพ่ือให้นักเรยีนได้รว่มแสดงความคิดเห็นจากการที่นักเรยีนได้ทํากิจกรรมรว่มกัน ดังต่อไป
นากชือ่ชาดกเรือ่งสัพพทาฐชิาดก ๑๕ ใบ 
๑) นักเรยีนมีความรูสึ้กอย่างไรขณะรว่มกันทากิจกรรมภายในกลุ่ม และขณะออกอภิปราย/รบั ฟังการอภิปรายจากกลุ่มอื่น
.๒) นักเรยีนได้เรยีนรูแ้ละได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการรว่มทากิจกรรมในครัง้น้ี
.๓) ผูส้อนกล่าวสรุป เน้ือหาของชาดกทัง้ ๒ เรือ่งพรอ้มทัง้วิเคราะห์ข้อคิดและคุณธรรมที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้ ทัง้
ส่ิงที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง

ขัน้ที่ ๖ นําไปสู่การประยกุต์ใช้
ผูส้อนถามคําถามกระตุ้น
“นักเรยีนจะสามารถนาส่ิงที่ได้เรยีนรูน้ั้นไปประยกุต์ใชใ้นชวีิตประจําวันได้อย่างไรบ้าง”ผูส้อนให้นักเรยีนแต่ละคนนําข้อคิด 
และคุณธรรมที่ได้จากการเรยีนรูจ้ากชาดก วางแผนการไปใชจ้รงิในชวีิตประจาวัน

ผูส้อนแจกใบงาน ที่ ๑ ให้นักเรยีนทกุคน ผูส้อนให้นักเรยีนจับฉลากชือ่ชาดกทัง้สองเรือ่ง โดยทําฉลาก เป็นชือ่
เรือ่งชาดกทัง้สองเรือ่งให้ครบจํานวนนักเรยีน (นักเรยีน ๓๐ คน จะได้ฉลากชือ่ชาดกเรือ่งทฆีตีิโกสลชาดก ๑๕ ใบ และ ฉลผู้
สอนให้นักเรยีนได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับชาดกที่ตนได้จับ ฉลากได้น้ัน ตามอิสระ เชน่ หนังสือเรยีน หรอืส่ือเทคโนโลยี 
เป็นต้น แบ่งนักเรยีนในชัน้เรยีนออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามชือ่เรือ่งชาดกที่ จับฉลากได้ จากน้ันแบ่งนักเรยีนจาก ๒ กลุ่มใหญ่ 
ออกเป็นกลุ่มย่อย (กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มควรมีสมาชกิ ๓-๕ คน) ให้แต่ละกลุ่มย่อยแบ่งปันข้อคิดจากชาดกที่ได้รว่มกัน ค้นคว้า
ภายในกลุ่มของตน (๕ นาท)ี

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..…………………………กิจกรรม………………………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

นิทานชาดก

กดุสิมวิทยาสาร

ประถมศึกษา

นิทานชาดก
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระประโยชน์ศิลป์ สุรปญฺโญ

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ ประถมศึกษา

วันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธและมารยาทของชาว
พุทธ

ผูเ้รยีนสามารถอธบิายประวัติความเป็นมาและความสําคัญของ
วันสําคัญทางศาสนาพุทธ และสามารถปฏิบัติศาสนพิธไีด้ถูก
ต้อง

1.เห็นถึงคุณค่ามีความอ่อนน้อมมีความศรทัธาในพระ
รตันตรยั
2.ตระหนักถึงความสําคัญของพระรตันตรยั

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รอ้ยละ 90 เพราะ 1 หรอื 2 ใน
จํานวนนักเรยีนน้ันอาจจะมีเด็กที่เรยีนไม่ทนัเพ่ือน

การมีส่วนรว่มในการทํางานของนักเรยีนมากกว่าครูผูส้อน

ต้องให้นักเรยีนที่มีปัญหาในการเรยีนการสอนมีส่วนรว่ม
มากกว่าเดิม

ทําให้ทราบปัญหาของนักเรยีนแต่ละบุคคล จะได้ให้คํา
แนะนําด้านใดต่อไป

พระประโยชน์ศิลป์ สุรปญฺโญ
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

สตินํารูสู้่การพัฒนาตน

โรงเรยีนชุมชนภูเรอื

ประถมศึกษา

สติ คือ ความระลึกได้ ความรูต้ัวว่าเรา
กําลังทําอะไรอยู่ เมื่อมีสติ ย่อมป้องกัน
และชว่ยหลีกเหลี่ยงอันตราย และปัญหา
ในการใชช้วีิตได้

- ผูเ้รยีนสามารถบอกความหมาย
และประโยชน์ของสติได้ - ผูเ้รยีน
สามารถนําสติไปใชใ้นชวีิตประจํา
วัน

-ทกัษะในการแก้ไขปัญหา -ทกัษะ
การตระหนักรูใ้นตน -ทกัษะการทํา
งานเป็นทมี

- ผูเ้รยีนสามารถเห็นคุณค่าของสติ
ที่สามารถนําไปใชเ้พ่ือป้องกันภัย
ในชวีิตประจําวัน - ผูเ้รยีนสามารถ
ตระหนักรูใ้นตน 

-กระดาษ A๔  จํานวน ๘ แผน่ -สีไม้ ๘ 
กล่อง

- 90 เปอรเ์ซน็ต์ เพาะบางกลุ่มไม่ได้ทํา
อย่างมีสติ หยอกล้อกันบ้างในบางจังหวะ

- ให้นักเรยีนทําจิตให้สงบน่ิงครูห่น่ึง เป็นเวลา  ๑ นาท ี - ให้นักเรยีน 
ประนมมือไว้ที่อก จากน้ันกระตุ้นด้วยคําถามว่า  “นักเรยีนรูห้รอืไม่ว่าตน
เองกําลังทําอะไรอยู่”

- อธบิายถึง สติ คือการระลึกรูต้ัวเอง ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่

- กระตุ้นนักเรยีน ด้วยคําถามว่า “นักเรยีนเคยใชส้ติบ้างไหมในชวีิต

ประจําวัน

- ให้นักเรยีนตอบและครูเขียนขึ้นกระดานเพ่ือให้นักเรยีนได้สํารวจการก

ระทําของตนเอง

- จากน้ัน แบ่งกลุ่ม เป็นกลุ่มละส่ีคน โดนการสุ่มเลขที่น่ัง และแจก

กระดาษ A๔ พรอ้มสีไม้ ๑ กล่อง ในแต่ละกลุ่ม

 - ให้นักเรยีนเขียน แผนผงัความคิด ของการใชส้ติในชวีิตประจําวันของ

ตน ใน กิจกรรม “แผนผงับันทกึตน”

- สรุปผลของการมีสติ ว่า มีประโยชน์อย่างไรในชวีิตประจําวัน   
สามารถชว่ยป้องกันอันตรายได้อย่างไรบ้าง

แผนผงับันทกึตน
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระมหาปิยะพงษ์  อุปเสโน

สตินํารูสู้่การพัฒนาตน                                  

13 มิถุนายน 2563 ประถมศึกษา

-สติสามารถป้องกันและชว่ยหลีกเหลี่ยงอันตราย และ
ปัญหาในการใชช้วีิตได้

-ทกัษะในการแก้ไขปัญหา -ทกัษะการตระหนักรูใ้นตน -
ทกัษะการทํางานเป็นทมี

-ความมีสติ ที่ผา่นการทบทวนตนเองและมองเห็นความสํา
คันของการมีสติมากขึ้น

- 90 เปอรเ์ซน็ต์ เพาะบางกลุ่มไม่ได้ทําอย่างมีสติ หยอกล้อ
กันบ้างในบางจังหวะ

- การได้ทบทวนตนเองรว่มกับเพ่ือนๆและได้แลกเปลี่ยนมุม
มองความคิดเพ่ือนําไปพัฒนาตนให้ดีขึ้นได้

-กิจกรรมการมีส่วนรว่มกับนักเรยีนควรมากขึ้น

-ได้วิธกีารตัง้คําถามและวิธกีารมีส่วนรว่มกับนักเรยีนที่
ทําให้การสอนสนกุสนานมากขึ้น

พระมหาปิยะพงษ์  อุปเสโน
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

สัจจะ

โรงเรยีนบ้านโนนสงา่

ประถมศึกษา

สัจจะ แปลว่า ความสัตย์ ความซือ่ ถ้า
ขยายความตามศัพทแ์ยกได้ 3 ลักษณะคือ 
มีความจรงิ ความตรง และความแทจ้รงิ

เพ่ือให้นักเรยีนมีความรู ้ความ
เข้าใจในหลักธรรมะข้อสัจจะ และ
สามารถอธบิายให้คนอื่นเข้าใจได้

ฉลาดส่ือสาร , ทํางานรว่มกับคน
อื่น , ความคิดสรา้งสรรค์

นักเรยีนมองเห็นโทษของการเสีย
สัจจะ เกิดความตระหนักรูถึงคุณ
ค่า ของการมีสัจจะ

1. พระอาจารย์นําพานักเรยีน กราบพระรตันตรยั / นักเรยีนกราบพระ
อาจารย์
2. พระอาจารย์นําพานักเรยีน สงบน่ิงเป็นเวลา 3 นาท ีเพ่ือเตรยีมความ
พรอ้มเข้าสู่การเรยีนรู้
3. พระอาจารย์ กล่าวทกัทายนักเรยีน ด้วยทา่ทคีวามเป็นกัลยาณมิตร เพ่ือ
สรา้งบรรยากาศการเรยีนรู้
4. ให้นักเรยีนยืนขึ้นจับคู่ หันหน้าเข้าหากันแล้วทกัทายกันแบบ ไทย 
อังกฤษ อีสาน 3 รอบ แล้วกลับน่ังที่
5. พระอาจารย์เล่าเรือ่งราว (ภาษากายส่ือสารได้กับทกุชวีิตทัง้คนและสัตว์) 
เพ่ือเชือ่มโยงเข้าสู่กิจกรรม

(1. )อธบิายกติกาการทํากิจกรรมในวันน้ีคือ เราจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 

กลุ่ม แล้วจะออกมาทลี่ะกลุ่ม และกลุ่มน้ันต้องส่งตัวแทนมา 1 คน เพ่ือ

ตอบสมาชกิ กลุ่มที่เหลือมีหน้าที่ทําทา่ทางให้ตรงกับคําในกระดาษที่พระ

อาจารย์จับสลากขึ้นมามีเวลาให้กลุ่มล่ะ 3 นาท ีโดยมีกติกาว่า 

1. ต้องใบ้ด้วยทา่ทางเทา่น้ัน

2. ถ้าตอบไม่ได้สามารถผา่นได้ 

3. เปลี่ยนคนตอบได้ตลอดเวลา 

4. คนตอบห้ามหันมามองกระดาษที่พระอาจารย์ถืออยู่ 

(2.) พระอาจารย์แบ่งกลุ่มนักเรยีนออกเป็น 4 กลุ่มด้วยการให้นับเพ่ือคละ

กันชายหญิงจากน้ันให้นักเรยีนทัง้หมดน่ังเป็นรูปตัว U ใหญ่ตัวเดียว และ

ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากว่ากลุ่มไหนจะได้เล่นก่อน 

(3). เริม่เล่นกิจกรรม โดยมีผูช้ว่ย 1 คน ทําหน้าที่เขียนคะแนนที่แต่ล่ะ

กลุ่มตอบถูก จบกิจกรรมน่ังที่เดิมรูปตัว U ขัน้ถอดบทเรยีน ถอดบทเรยีน

ลงในสมุดประจําวิชาด้วยคําถามดังน้ี 

1. รูสึ้กอย่างไรขณะเป็นคนใบ้คําตอบ / ขณะเป็นคนตอบ 

2. ตอนที่กลุ่มเราตอบถูก ตอบถูกเพราะอะไร 

3. ตอนที่กลุ่มเราตอบผดิ ผดิเพราะอะไร 

4. ถ้าเราส่ือสารไม่ตรงตามความเป็นจรงิจะเกิดอะไรขึ้น 

5. ได้เรยีนรูอ้ะไรจากกิจกรรมวันน้ี 

6. จะนําส่ิงที่ได้ไปปรบัใชใ้นชวีิตอย่างไร (เสรจ็แล้วจับกลุ่ม 3 คน เพ่ือ

แลกเปลี่ยน แล้วตัวแทนสะทอ้นกลุ่มใหญ่ 3 - 5 คน ตามเวลา)

พระอาจารย์เก็บประเด็นที่นักเรยีน
สะทอ้นออกมา และอธบิายเพ่ิมเติม คําว่า
สัจจะ และพระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอน
สามเณรราหุล ให้พิสดารออกไปตาม
สมควร นําพาสงบน่ิงเพ่ือให้ทบทวน
กิจกรรมทัง้หมดในวันน้ี แล้วกล่าว
อนโุมทนาขอบคุณนักเรยีน นําพากราบ
ลาพระรตันตรยั นักเรยีนกราบพระ
อาจารย์

มอญซอ่นคํา
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมินผล

สัจจะ

โรงเรยีนบ้านโนนสงา่

ประถมศึกษา

1.สมุดประจําตัว
2.ปากกา / ดินสอ
3. นาฬิกาจับเวลา
4. ภาชนะใส่สลาก
5. สลากข้อความ เชน่ เต้นหน้าฮ้าน 
แหย่ไข่มดแดง ดํานา เกี่ยวข้าว 
หัวเราะ รอ้งไห้ เป็นต้น และอื่นๆ

1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรยีนรู้
3. ใบงานสะทอ้นการเรยีนรู ้(สมุดประจําตัว
นักเรยีนที่ใชเ้รยีนกับพระอาจารย์)

มอญซอ่นคํา
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระอธกิารสุรพล สุรพโล 

สัจจะ

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประถมศึกษา

ได้เห็นพฤติกรรมเด็กนักเรยีนที่มีความตัง้ใจเรยีนรู้

เด็กนักเรยีนส่ือสารโดยการใชภ้าษากายในการจัดกิจกรรม

เกิดขึ้นทัง้ระหว่างจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม

บรรลตุามวัตถุประสงค์เพราะเด็กนักเรยีนมีส่วนรว่มมาก
ในการจัดกิจกรรมครัง้น้ี

ความรว่มมือและความสามัคคีของเด็กนักเรยีน

เตรยีมคําใบ้ในการทายให้มากกว่าน้ีเพราะเด็กนักเรยีนตอบ
ได้เยอะเลย

ได้เรยีนรูถ้ึงความสามัคคีของเด็กนักเรยีนและความมีสัจจะ
ที่อยากจะใบ้คําให้เพ่ือนๆ

พระอธกิารสุรพล สุรพโล 
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..…………………………กิจกรรม………………………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

        

พระรตันตรยั,ความสุข,การบํารุงบิดามารดา

ชุมชนกดุโดนวิทยาคม

มัธยมศึกษาตอนต้น

พระรตันตรยั หมายถึง แก้วสามประการ
อันประเสรฐิของชาวพุทธจึงเรยีกว่า รตัน
(แก้ว)เพราะเป็นส่ิงที่ประเสรฐิมีค่าสูงสุด 
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์มีความ
สําคัญต่อชาวพุทธ ทกุคนจึงควรแสดง
ความเคารพอ่อนน้อม และศรทัธาต่อพระ
รตันตรยั

อธบิายความหมายพระรตันตรยั
และความสําคัญของพระรตันตรยั

1.เห็นถึงคุณค่ามีความอ่อนน้อมมีค
วามศรทัธาในพระรตันตรยั
2.ตระหนักถึงความสําคัญของพระ
รตันตรยั

1.ทกัษะการทํางานรว่มกัน
2.ทกัษะการส่ือสาร
3.ทกัษะความคิดสรา้งสรรค์

1.ไหว้พระสวดมนต์/สงบน่ิง 1 นาที
2.กล่าวทกัทายด้วยกัลยาณมิตร
3.ครูเล่าประวัติบุคคลที่ได้บําเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะและได้ทําประโยชน์
ต่อสังคม

1.ครูแจกกระดาษ Post it คนละ 1 แผน่ ให้นักเรยีนเขียนความดี หรอื

ความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนักเรยีนที่มีต่อผูอ้ื่นมา 1 เรือ่ง 

2.ครูแจกกระดาษ วาดภาพความเสียสละที่มีต่อผูท้ี่นักเรยีนประทบัใจ 

3.ครูให้นักเรยีนจับกลุ่ม 2-3 คนเพ่ือฝึกการฟัง 

4.นําภาพที่วาดมาเล่าความประทบัใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกัน

การวาดภาพระบายสี

ข้ันสรุป
1.ครูให้คําถาม 

1.1.นักเรยีนรูสึ้กอย่างไรขณะฟังเรือ่งความเสียสละของผูอ้ื่น 
1.2.นักเรยีนได้เรยีนรูอ้ะไรจากการรบัฟังความเสียสละของ

เพ่ือน 
1.3.นักเรยีนจะนํานําส่ิงที่ได้เรยีนรูค้รัง้น้ีไปปฏิบัติต่อผูอ้ื่น 

ใน

ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมินผล
กระดาษ Post it
กระดาษ A 4
สีนามัน

สังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมภาพวาด
การสะทอ้นการเรยีนรู้
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระสมุห์สําราญ ถิรปญฺโญ

พระรตันตรยั

๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ ประถมศึกษา

การปลกูฝังศรทัธาความเชือ่ที่ประกอบด้วยเหตุผล

การอยู่รว่มกันกับผูอ้ื่นด้วยความโอบอ้อมอารยี์

1.เห็นถึงคุณค่ามีความอ่อนน้อมมีความศรทัธาในพระ
รตันตรยั
2.ตระหนักถึงความสําคัญของพระรตันตรยั

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รอ้ยละ 90 เพราะ 1 หรอื 2 ใน
จํานวนนักเรยีนน้ันอาจจะมีเด็กที่เรยีนไม่ทนัเพ่ือน

การมีส่วนรว่มในการทํางานของนักเรยีนมากกว่าครูผูส้อน

ต้องให้นักเรยีนที่มีปัญหาในการเรยีนการสอนมีส่วนรว่ม
มากกว่าเดิม

ทําให้ทราบปัญหาของนักเรยีนแต่ละบุคคล จะได้ให้คํา
แนะนําด้านใดต่อไป

พระสมุห์สําราญ ถิรปญฺโญ
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..…………กิจกรรม…………………..………………………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…เวลา…๑…..คาบ/ชม. 

โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

        

รูห้ลักธรรม ตามหลักไตรสิกขา

บ้านดูใหญ่

ประถมศึกษา

๑.หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตาม
หลักไตรสิกขา(ศีล สมาธ ิปัญญา)
๒.ประวัติของศีล ๕
๓.การประพฤติปฏิบัติตามศีล ๕
๔.อานิสงส์ของการรกัษาศีล ๕

- นักเรยีนสามารถอธบิายหลัก
ธรรม ตามหลักไตรสิกขา
- นักเรยีนสามารถอธบิายประวัติ
ของศีลได้
- นักเรยีนสามารถอธบิายความ
หมายของศีลได้

- นักเรยีนเห็นความสําคัญของหลัก
ธรรม ตามหลักไตรสิกขา
- นักเรยีนแสดงความเคารพ รกั
ชาติ ศาสนา กษัตรยิ์ มีวินัย

- นักเรยีนสามารถวิคราะห์ลักษณะ
ของศีลได้
- นักเรยีนแสดงความเคารพ พระ
รตันตรยั ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

ขัน้นําเข้าสู่บทเรยีน (เวลา ๒๐ นาท)ี

๑.นักเรยีนสวดมนต์บูชาพระรตันตรยั และทําสมาธกิ่อนเรยีน (ศีล,สมาธ)ิ

๒. นักเรยีนทําแบบทดสอบก่อนเรยีน เรือ่ง ศีล ๕ (ปัญญา)

๓. ครูนําภาพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชวีิตของคนติดไว้บนกระดานหน้าชัน้เรยีน

(ประกอบไปด้วย ภาพตักบาตร ภาพการประกอบอาหาร)

๔. ครูให้นักเรยีนดูภาพบนกระดาน แล้วถามนักเรยีนว่า "ภาพที่นักเรยีน

เห็นเกี่ยวข้องกับศีล

อย่างไร" โดยให้นักเรยีนตอบตามความคิดเห็นของตนเอง (ศีล,ปัญญา)

๕. ครูนําเข้าสู่บทเรยีนเรือ่ง ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับศีล โดยบอกนักเรยีน

ว่า "ภาพที่ติดไว้บนกระดานเป็นส่ิงที่สะทอ้นถึงวิถีชวีิตของคนเราในการ

รกัษาศีล บางคนอาจจะรกัษาศีลได้แต่บางคนอาจจะทําไม่ได้

ขัน้กิจกรรม (เวลา ๒๐ นาท)ี 

๑.ครูให้นักเรยีน ศึกษาความรูเ้กี่ยวกับความหมายของศีล และลักษณะ

ของศีล ๕ จากบทเรยีนเรือ่งศีล ๕ (สมาธ)ิ 

๒.หลังจากนักเรยีนศึกษาเน้ือหาในบทเรยีนสําเรจ็รูปเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว

ให้นักเรยีนและครูรว่มกันอภิปรายเน้ือหาโดยใช ้PowerPoint เรือ่งความ

รูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับศีล ๕ (ศีล,ปัญญา)

วิถีธรรมนําสุข ตามหลักไตรสิกขา(ศีล สมาธ ิปัญญา)

ข้ันสรุป
ขัน้สรุป (เวลา ๑๐ นาท)ี ๑.นักเรยีนและครู รว่มกันสรุปความหมายของศีล และลักษณะของศีล ๕ โดยครูตัง้

ประเด็นคําถาม แล้วให้นักเรยีนรว่มกันอภิปราย (ปัญญา) ศีล หมายถึงอะไร (แนวคําตอบ : ศีล คือ "เจตนา" ความ
ตัง้ใจ ที่จะงดเว้นจากกายทจุรติ ๓ วจีทจุรติ ๔ , ศีล คือ การไม่ล่วงละเมิดข้อห้าม , ศีล คือ ข้อปฏิบัติที่กําหนดการ
ปฏิบัติทางกาย และวาจา ทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น) ลักษณะของศีล ๕ มีอะไรบ้าง (แนวตอบ : ๑.ปาณาติปาตา 
เวรมณี เจตนางดเว้นจากการฆา่สัตว์ ๒. อทนินาทานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการถือเอาส่ิงของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ๓. 
กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการประพฤติผดิในกาม เจตนางดเว้นจากการพูดเทจ็ ๔. มุสาวาทา เวรมณี 
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทฏัฐานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากของมึนเมา)
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..…………กิจกรรม…………………..………………………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…เวลา…๑…..คาบ/ชม. 

โรงเรียน……………………………………………………………………………….

รูห้ลักธรรม ตามหลักไตรสิกขา

บ้านดูใหญ่

ประถมศึกษา

วิถีธรรมนําสุข ตามหลักไตรสิกขา(ศีล สมาธ ิปัญญา)

ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมินผล
หนังสือเรยีนสังคมศึกษา
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ส่ือ power point

- นักเรยีนสามารถอธบิายหลักธรรม ตามหลัก
ไตรสิกขา
- นักเรยีนสามารถอธบิายประวัติของศีลได้
- นักเรยีนสามารถอธบิายความหมายของศีลได้
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ีผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑

๕

๖๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระครูปลัดธนา จิรสุโภ

หลักธรรมนําสุข ตามหลักไตรสิกขา(ศีล สมาธ ิปัญญา)

๑๖ มิถุนยน  ๒๕๖๕ ประถมศึกษา

- นักเรยีนสามารถอธบิายหลักธรรม ตามหลักไตรสิกขา
ประวัติของศีล ความหมายของศีลได้

- นักเรยีนสามารถอธบิายความสําคัญ และสรุปประเด็น 
หลักธรรม ตามหลักไตรสิกขา
ประวัติของศีล ความหมายของศีลได้

นักเรยีนสามารถ สมาทาน - รกัษาศีล ๕
และดําเนินให้ชวีิตดี กาย ใจ ผอ่งใส

บรรลตุามวัตถุประสงค์การเรยีนรู ้(K-S-A) คือ
- นักเรยีนสามารถอธบิายหลักธรรม 
ตามหลักไตรสิกขา(K)
- นักเรยีนแสดงความเคารพ พระรตันตรยั ปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา(S)
- นักเรยีนเห็นความสําคัญของหลักธรรม ตามหลัก
ไตรสิกขา ความเคารพ รกัชาติ ศาสนา กษัตรยิ์
มีวินัย(A)

- นักเรยีนเห็นความสําคัญของหลักธรรม ตามหลักไตรสิกขา 
แสดงความเคารพ รกัชาติ ศาสนา กษัตรยิ์ มีวินัย พรอ้มกับ
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักของชาวพุทธ ที่มีผลต่อการดําเนินชวีิต

ส่ือการสอนที่นักเรยีนเข้าถึงได้งา่ย เพราะการเข้าสอนน้ัน 
เป็นการรว่มชัน้เรยีนสอน นักเรยีนมีจํานวนเยอะ ยากต่อ
การควบคุม

เข้าใจตน เข้าใจคน และธรรมชาติของผูเ้รยีน และ
ได้ทกัษะในการสอนเพ่ิมขึ้น

พระครูปลัดธนา จิรสุโภ
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

        

เรือ่ง อิทธบิาท ๔

เทศบาล ๑ ชุมชนบ้านสันมะค่า

ประถมศึกษา

อิทธบิาท ๔ แก้ไขปัญหานักเรยีนทํางาน
รว่มกันเป็นทมีเพ่ือให้พบกับความสําเรจ็ 
แนวทางปฏิบัติน่อเน่ืองหนนุเสรมิกัน 
ทําให้ประสบความสําเรจ็ในงานที่ทํา ชวีิต
ประจําวัน และการงานได้ตามความมุ่งหวัง
ตระหนักในความสําคัญของตนเอง

ความรู ้(Knowledge)คุณค่า
แนวทางการทํางานใชอ้งค์ความรูท้ี่
ได้จากการเรยีนรูอ้ิทธบิาท ๔ ที่อยู่
ในรูปแบบส่ือหรอืเอกสาร

ทกัษะ Skillการใชห้ลักแนวทางการ
ทํางานรว่มกัน การดําเนินชวีิต 
สติปัญญา ให้ประสบความสําเรจ็ที่
พระองค์ได้ทรงสดับไว้

การทําปรบัแนวทางการทํางานใช้
องค์ความรูท้ี่ได้จากการเรยีนรูอ้ิทธิ
บาท ๔ (พลังแห่งชวีิต)ของนักเรยีน 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย
หลักอิทธบิาท ๔ สามารถมาใชใ้น
โรงเรยีนและความเป็นอยู่ในชวีิต
ประจําวันได้

๑. คํานมัสการพระรตันตรยั ๒ สวดสรภัญญะ บทสรรเสรญิพระพุทธคุณ

๑. พระสอนศีลธรรมแบ่งกลุ่มนักเรยีน จํานวน ๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน
๒. พระสอนศีลธรรมแจกปากกาเคมี และกระดาษปอนด์ จํานวน ๔ แผน่ 
กลุ่มละ ๑ แผน่
๓. พระสอนศีลธรรมให้นักเรยีนในกลุ่มทกุกลุ่มชว่ยกันวิเคราะห์ใน
ประเด็นต่อไปน้ี
๓.๑ กลุ่มที่ ๑ ฉันทะ ที่เป็นสาเหตุที่นักเรยีนไม่เกิดความศรทัธาและเชือ่
มัน่ต่อส่ิงที่ทําไม่สามารถดําเนินความพยายาม พลังสรา้งสรรค์ให้เกิดขึ้น
กับตัวนักเรยีน
๓.๒ กลุ่มที่ ๒วิรยิะสาเหตุที่นักเรยีนไม่มีใจรกัในส่ิงที่ทํา และเชือ่มัน่ในส่ิง
ที่ทําอย่างไร
๓.๓ กลุ่มที่ ๓จิตตะ การใจจดจ่อและรบัผดิชอบไม่ดีส่งผลกระทบกับ
นักเรยีนอย่างไร
๓.๔ กลุ่มที่ ๔วิมังสาการทบวนในส่ิงที่ได้คิด ได้ทํา ที่เกิดจาก การมีใจรกั 
ขาดไปส่งผลกระทบต่อนักเรยีนอย่างไร
๓.๕ เมื่อนักเรยีนปฏิบัติติดีแล้วจะทําให้นักเรยีนดีขึ้นกับตนเอง และ
สังคมที่ยัง่ยืน

พลังแห่งชวีิต

ข้ันสรุป
พระสอนศีลธรรมให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มที่แบ่งให้วิเคราะห์เน้ือหา อิทธิ
บาท ๔ กลุ่มพลังแห่งชวีิต นําเสนอหน้าชัน้เรยีน พระสอนศีลธรรมสรุป
องค์ความรูท้ี่ได้จากการเรยีนรูอ้ิทธบิาท ๔ เป็นข้อ ๆ ในชัว่โมงน้ี

ส่ือ/อุปกรณ์
๑. แผน่ภาพประกอบการเรยีนรู ้
๒. เพลงอิทธบิาท ๔

การประเมินผล
๑. การสังเกตการปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายของ
นักเรยีนในการทํากิจกรรมกลุ่ม 
๒.ประเมินผลจากหลังการเรยีนรูอ้ิทธบิาท ๔ ในการ
สู่ความสําเรจ็ในการทํางานที่พระพุทธองค์ได้ทรง
สดับไว้อย่างแยบคลายเป็นกระบวนการที่เชือ่มโยง
เพ่ือให้ประสบความสําเรจ็ในชวีิตและการงาน
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่…………………………………………………..

    (...................................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระครูโกศลวรศิลป์ (สมบูรณ์ คําภิโล)

เรือ่ง อิทธบิาท ๔

๒๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประถมศึกษา

สาเหตุของการไม่มีแนวทางการทํางานของนักเรยีน และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย อิทธบิาท ๔ (พลังแห่งชวีิต)

ทกัษะการวิเคราะห์แนวทางที่สามารถปฏิบัติได้เป็นพลัง
สรา้งสรรค์ให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรยีนในการปรบัตัวเองเข้าทํา
งานเป็นแนวทางการมีส่วนรว่ม

การทําปรบัแนวทางการทํางานใชอ้งค์ความรูท้ี่ได้จากการ
เรยีนรูอ้ิทธบิาท ๔ (พลังแห่งชวีิต)ของนักเรยีน และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยหลักอิทธบิาท ๔ สามารถมาใช้
ในโรงเรยีนและความเป็นอยู่ในชวีิตประจําวันได้

การทําปรบัแนวทางการทํางานใชอ้งค์ความรูท้ี่ได้จากการ
เรยีนรูอ้ิทธบิาท ๔ (พลังแห่งชวีิต)ของนักเรยีน และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยหลักอิทธบิาท ๔ สามารถมาใช้
ในโรงเรยีนและความเป็นอยู่ในชวีิตประจําวันได้

ทศันคติ (Attitude)เป็นตัวกําหนดคนรุน่ใหม่ที่ต้องการจะ
เดินทางไปในสู่ความสําเรจ็ในชวีิตและการงาน ผูส้อนคิดว่า 
เป็นจุดแข็งของ การจัดการเรยีนการสอนครัง้น้ี นักเรยีนได้
นําแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยหลักเบญจธรรมใชก้ับการ
อยู่รว่มกันในโรงเรยีน สังคม และชุมชนเพ่ือลดปัญหาความ
ขัดแย้ง ความเห็นแก่ตัว ได้จรงิ

ผูส้อนจะต้องพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้สอดคล้อง
กับบรบิทของนักเรยีน ของหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
(สพฐ.) และการนําไปใชใ้นชวีิตประจําวันได้

นักเรยีนได้เรยีนรูอ้ิทธบิาท ๔ (พลังแห่งชวีิต)วิธกีารปฏิบัติ
ตัวเองให้พบความสําเรจ็ในการทํางาน ที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าง
โดดเดี่ยวจากหลักธรรมข้ออื่นๆอันเป็นองค์รวมและเชือ่ม
โยงถึงกัน

พระครูโกศลวรศิลป์ (สมบูรณ์ คําภิโล)
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ            

วัดสว่างอารมณ์

ประถมศึกษา

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประ
จําชาติไทย เป็นเอกลักษณ์ รากฐานและ
มรดกทางวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจ
และเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย

วิเคราะห์ความ
สําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ
ที่เป็นศาสนาประจําชาติไทยได้ 

บอกวิธกีารมีส่วนรว่มในการ 
ทํานบุํารุงพระพุทธศาสนาไว้เป็นศา
สนาประจําชาติตลอดไปได้ 

บอกความภาคภูมิใจและวิถีชวีิตของ
ชาวพุทธและวิถีชวีิตของคนที่นับถือ
ศาสนาต่าง ๆ ในสังคมไทยได้

หนังสือเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน พระ
พุทธศาสนา สํานักพิมพ์องค์การค้า

ผา่นเกณฑ์การประเมินจากการ
ทําใบงานได้คะแนนสงกูว่ารอ้ยละ 60

1.ครูทกัทายแนะนําตัวเองและกล่าวต้อนรบันักเรยีนใหม่ นักเรยีนแนะนํา
ตนเองและกล่าวทกัทายกับเพ่ือน  2.ให้นักเรยีนทําสมาธ ิหลังจากน้ันให้
บอกความสําคัญของพระพุทธศาสนา ตามความเข้าใจของนักเรยีน

1.ครูสุ่มนักเรยีนประมาณ2-3 คน เล่าประสบการณ์ที่นักเรยีนเคย

ประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาที่นักเรยีนนับถือ รวมทัง้การมีส่วนรว่มใน

กิจกรรมทางศาสนาของตนเอง 

2.นักเรยีนชว่ยกันสรุปถึงเรือ่งศาสนาประจําชาติไทยว่าคือศาสนาใด

3.นักเรยีนจับคู่ตามความพึงพอใจ และให้นักเรยีนอ่านหนังสือเรยีน 

รายวิชาพ้ืนฐาน

พระพุทธศาสนา

4.ครูสุ่มให้นักเรยีน 2-3 คน อ่านส่ิงที่ตนเองศึกษาและได้ข้อสรุปใน

แผนผงัความคิดให้เพ่ือน ๆ ฟัง

ครูสรุปความ
สําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติให้นักเรยีนฟังอย่า
งส้ัน ๆ

ศาสนาประจําชาติ            
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระมหาชานนท ์สุชาโต

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ   

17 พฤษภาคม 2565 ประถมศึกษา

คนขยัน พึงไม่ให้ประโยชน์ที่มาถึงแล้วผา่นไปโดยเปล่า

การรว่มกันแสดงความคิดเห็น 

ความเสียสละ สามารถแนะนําผูอ้ื่นในชน้เรยีนได้

80 เปอรเ์ซน็ เน่ืองจากนักเรยีนบางคนยังขาดสมาธใินการ
เข้ารว่มชัน้เรยีน อาจทําให้ไม่สามารถตอบคําถามตามที่
เรยีนรูไ้ปได้

การมีส่วนรว่มในการคิด และแสดงออกของนักเรยีน

หากิจกรรมเสรมิมาให้นักเรยีนได้ฝึกทกัษะในด้านการเข้า
รว่มชัน้เรยีนกับเพ่ือนๆได้

พิจารณาข้อบกพรอ่ง แล้วนํามาพัฒนากับตัวผูส้อน เรยีนรู้
ให้เกิดประสบการณ์ และนํามาพัฒนาในการสอนครัง้ต่อไป

พระมหาชานนท ์สุชาโต
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

ความสามัคคี

โรงเรยีนบ้านกดุแฮดวัฒนราษฎรผ์ดุง

ประถมศึกษา

ความสามัคคี คิอ ความพรอ้มเพรยีงกัน 
ความกลมเกลียวเป็นนาหน่ึงใจเดียวกัน 
เมื่อเกิดขึ้นแล้วการงานย่อมสําเรจ็ได้โดย
งา่ย

ผูเ้รยีนสามารถบอกประโยชน์ของ
ความสามัคคีได้
ผูเ้รยีนได้ใชค้วามสามัคคีในการทํา
งานให้สําเรจ็

การส่ือสาร
การทํางานเป็นทมี
การสังเกต

ผูเ้รยีนเห็นคุณค่าของความสามัคคี
ในการทําเรือ่งที่ยากรว่มกัน

จิ๊กชอ 24 ชิน้ 10 ชุด 

ระหว่างทํากิจกรรม
การตอบคําถาม

สวดมนต์ สงบน่ิง 5 นาที
กระตุ้นด้วยคําถาม "ส่ิงยากๆที่เราเคยทําสําเรจ็ได้ด้วยตัวเราเองคืออะไร
บ้าง ?"
ให้ผูเ้รยีนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 5 นาที

สวดมนต์ สงบน่ิง 5 นาที

กระตุ้นด้วยคําถาม "ส่ิงยากๆที่เราเคยทําสําเรจ็ได้ด้วยตัวเราเองคืออะไร

บ้าง ?"

ให้ผูเ้รยีนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 5 นาที

รืะ้หว่างทกิจกรรมมีความรูสึ้กอย่างไรบ้าง พวกเราทํางานน้ีสําเรจ็เพราะ
อะไร ส่ิงที่เราได้จากกิจกรรมน้ีสําคัญต่อชวีิตประจําวันอย่่างไรบ้าง

จิ๊กซอขออีกที
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระมหาปณิธาน สุเมโธ

สามัคคี

31 พฤษภาคม 2565 ประถมศึกษา

ความสามัคคีย่อมสามารถทําส่ิงที่ยากให้สําเรจ็ได้ด้วยกัน

การทํางานเป็นทมี
การส่ือสาร
การสังเกต

ความสามัคคี
ความเอื้อเฟ้ือเมื่อหยิบชิน้ส่วนผดิแล้วนําไปคืนที่เดิม

80 เปอรเ์ซนต์ เน่ืองจากบางกลุ่มได้รูปที่งา่ยทําให้เสรจ็เรว็ 
บางคนไปชว่ยกลุ่มอื่น แต่บางคนก็ไปเยาะเย้ย

ความสนกุแล้ะทา้ทายของกิจกรรม

ความคุมตัวเอง

ต้องพิจารณาชอ่งโหว่ของแผนให้ดีที่สุด

พระมหาปณิธาน สุเมโธ
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..…………………กิจกรรม………………………………….………………….……

นักเรียนระดับช้ัน………………………..…ภาคเรียนที๑่….ปีการศึกษา…๒๕๖๕..เวลา.๑.คาบ/ชม. 

โรงเรียน…………………………………………………………………………….

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

๑. คํานมัสการพระรตันตรยั ๒ ฝึกสวดมนต์และฝึกรบัศีลรบัพรจากพระ

สัปปุรสิธรรม  ๗

โรงเรยีนบ้านสันถนน

ประถมศึกษา

สัปปุรสิธรรม แปลว่า ธรรมะของคนดี 
หมายความว่า ผูใ้ดมีธรรมเหล่าน้ีแล้ว ผู้
น้ันได้ชือ่ว่าเป็นคนดีคนดีที่พระพุทธ
ศาสนายกย่อง มิได้เป็นคนงมงายหรอื
เป็นคนซือ่จนเซอ่ แต่เป็นคนฉลาดมี
เหตุผล รูจ้ักใชค้วามคิด วางตัวได้ดีและมี
มนษุย์สัมพันธเ์หมาะสม

สัปปุรสิธรรม  ๗ พาสนกุ

๑. พระสอนศีลธรรมแบ่งกลุ่มนักเรยีน ให้นักเรยีนคิดหาคํา
ถามคําตอบในหลักการเรยีนรูสั้ปปุรสิธรรม ๗

๒. พระสอนศีลธรรมแจกปากกาเคมี และกระดาษเอส่ี จํานวน 
๑ แผน่ ต่อคน ให้วาดภาพหลักสัปปุรสิธรรม ๗

๓. พระสอนศีลธรรมให้นักเรยีนในกลุ่มทกุคนชว่ยกันวิเคราะห์
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องชวีิตประจําวันของตนเอง

ตามหลักสัปปุรสิธรรม ๗

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

A

S

K

๑.พ่ือให้นักเรยีนศึกษาความเป็นผู้
รูจ้ักวิเคราะห์สาเหตุของ
สถานการณ์และความเป็นไปของ
ชวีิต ๒.เพ่ือให้นักเรยีนมีความเป็นผู้
รูจ้ักวิเคราะห์ตนเองทัง้ในด้าน
ความรู ้คุณธรรม และความ
สามารถ ๓.เพ่ือให้นักเรยีนมีความ
เป็นผูรู้ป้ฏิบัติ การปรบัตนและ
แก้ไขตนให้เหมาะกับสภาพของ
กลุ่มและชุมชน

ทกัษะ Skill การใชห้ลักแนวทาง
การทํางานรว่มกัน การดําเนิน
ชวีิต สติปัญญา ให้ประสบความ
สําเรจ็ที่พระองค์ได้ทรงสดับไว้

การทําปรบัแนวทางการทํางานใช้
องค์ความรูท้ี่ได้จากการเรยีนรูต้าม
หลักสัปปุรสิธรรม ๗ ของนักเรยีน 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย
ตามหลักสัปปุรสิธรรม ๗ สามารถ
มาใชใ้นโรงเรยีน และความเป็นอยู่
ในชวีิตประจําวันได้

ข้ันสรุป
พระสอนศีลธรรมให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มที่แบ่งให้วิเคราะห์

เน้ือหา ที่เกี่ยวข้องชวีิตประจําวันของตนเอง ตามหลักหลักสัปปุรสิธรรม 
๗ นําเสนอหน้าชัน้เรยีน พระสอนศีลธรรมสรุปองค์ความรูท้ี่ได้จากการ
เรยีนรูห้ลักสัปปุรสิธรรม ๗ เป็นข้อ ๆ ในชัว่โมงน้ันๆ

ส่ือ/อุปกรณ์
๑. แผน่ภาพประกอบการเรยีนรู ้
๒. เอกสาร

การประเมินผล
๑. การสังเกตการปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายของ
นักเรยีนในการเขียนและการตอบคําถาม 
๒. ประเมินผลจากหลังการเรยีนรูสั้ปปุรสิธรรม ๗ ในการ
ปรบัตนและแก้ไขตนให้เหมาะกับสภาพของกลุ่มและชุมชน
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

๑ ๒

๔

พระวิมาลาฐานวีโร

สัปปุรสิะธรรม๗

๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประถมศึกษา

สาเหตุของการไม่มีแนวทางการทํางานของนักเรยีน และ
แนวทางหลักธรรม ตามหลักสัปปุรสิธรรม ๗

ทกัษะการวิเคราะห์แนวทางที่สามารถปฏิบัติได้เป็นพลัง
สรา้งสรรค์ให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรยีนในการปรบัตัวเองเข้า
ทํางานเป็นแนวทางการมีส่วนรว่ม

ความรู ้(Knowledge) คุณค่าแนวทางการทํางาน
ใชอ้งค์ความรูท้ี่ได้จากการเรยีนรูต้ามหลักสัปปุรสิธรรม ๗ 
ที่อยู่ในรูปแบบส่ือหรอืเอกสาร ทกัษะ Skill การใชห้ลัก
แนวทางการทํางานรว่มกัน การดําเนินชวีิต สติปัญญา ให้
ประสบความสําเรจ็ที่พระองค์ได้ทรงสดับไว้ ทศันคติ 
(Attitude) เป็นตัวกําหนดคนรุน่ใหม่ที่ต้องการจะเดินทาง
ไปในสู่ความสําเรจ็ในชวีิตและการงาน ผูส้อนคิดว่า เป็น
จุดแข็งของ การจัดการเรยีนการสอนครัง้น้ี นักเรยีนได้
นําแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยหลักเบญจธรรมใชก้ับการ
อยู่รว่มกันในโรงเรยีน สังคม และชุมชนเพ่ือลดปัญหา
ความขัดแย้ง ความเห็นแก่ตัว ได้จรงิ ส่ิงที่ผูส้อนต้อง
พัฒนาในการสอนครัง้น้ี ผูส้อนจะต้องพัฒนาการจัดการ
เรยีนการสอนให้สอดคล้องกับบรบิทของนักเรยีน ของ
หลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน(สพฐ.) และการนําไปใชใ้น
ชวีิตประจําวันได้ ผูส้อนได้เรยีนรูอ้ะไรบ้างจากการจัดการ
เรยีนรูค้รัง้น้ี นักเรยีนได้เรยีนรูต้ามหลักสัปปุรสิธรรม ๗ 
การปรบัตนและแก้ไขตนให้เหมาะกับสภาพของกลุ่มและ
ชุมชนทกัษะ Skill การใชห้ลักแนวทางการทํางานรว่มกัน 
การดําเนินชวีิต สติปัญญา ให้ประสบความสําเรจ็ที่
พระองค์ได้ทรงสดับไว้ ทศันคติ (Attitude) เป็นตัว
กําหนดคนรุน่ใหม่ที่ต้องการจะเดินทางไปในสู่ความ
สําเรจ็ในชวีิตและการงาน ผูส้อนคิดว่า เป็นจุดแข็งของ 
การจัดการเรยีนการสอนครัง้น้ี นักเรยีนได้นําแนวทาง
การแก้ไขปัญหาด้วยหลักเบญจธรรมใชก้ับการอยู่รว่มกัน
ในโรงเรยีน สังคม และชุมชนเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง 
ความเห็นแก่ตัว ได้จรงิ ส่ิงที่ผูส้อนต้องพัฒนาในการสอน
ครัง้น้ี ผูส้อนจะต้องพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้
สอดคล้องกับบรบิทของนักเรยีน ของหลักสูตรการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน(สพฐ.) และการนําไปใชใ้นชวีิตประจําวันได้ ผู้
สอนได้เรยีนรูอ้ะไรบ้างจากการจัดการเรยีนรูค้รัง้น้ี 
นักเรยีนได้เรยีนรูต้ามหลักสัปปุรสิธรรม ๗ การปรบัตน
และแก้ไขตนให้เหมาะกับสภาพของกลุ่มและชุมชน

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๓

การทําปรบัแนวทางการทํางานใชอ้งค์ความรูท้ี่ได้
จากการเรยีนรูต้ามหลักสัปปุรสิธรรม ๗ ของนักเรยีน และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยตามหลักสัปปุรสิธรรม ๗ 
สามารถมาใชใ้นโรงเรยีน และความเป็นอยู่ในชวีิตประจํา
วันได้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๕

๗

นักเรยีนได้นําแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยหลัก
เบญจธรรมใชก้ับการอยู่รว่มกันในโรงเรยีน สังคม และ
ชุมชนเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง ความเห็นแก่ตัว ได้จรงิ

นักเรยีนได้เรยีนรูต้ามหลักสัปปุรสิธรรม ๗ การปรบัตน
และแก้ไขตนให้เหมาะกับสภาพของกลุ่มและชุมชน

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี๖
ผูส้อนจะต้องพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้
สอดคล้องกับบรบิทของนักเรยีน ของหลักสูตรการ
ศึกษาขัน้พ้ืนฐาน(สพฐ.) และการนําไปใชใ้นชวีิตประจํา
วันได้
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ภาพกิจกรรม

ลงชือ่…………………………………………………..

    (..............................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระวิมาลาฐานวีโร
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

หน้าที่พลเมืองที่ดี

มานิตวิทยา

ประถมศึกษา

หน้าที่พลเมืองตามแนวทางพระพุทธ
ศาสนา ๓ ประการคือ คารวธรรม สามัคคี
ธรรม และ ปัญญาธรรม เป็นเครือ่ง
ประคับประคองจิตใจในการดํารงชวีิต
รว่มกับผูอ้ื่นในสังคมอย่างผาสุข บน
พ้ืนฐานของความดี

เพ่ือให้นักเรยีนเข้าใจในการปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดีตามแนวพระ
พุทธศาสนา

เพ่ือให้นักเรยีนสามารถใชช้วีิตอยู่
รว่มกับผูอ้ื่นในสังคมอย่างมีความ
สุข

เพ่ือให้นักเรยีนปฏิบัติตนเป็นต้น
แบบพลเมืองที่ดี นํามาสู่การพัฒนา
ที่ถาวร

๑. ส่ืออิเล็กทอรนิ์ค บนโปรแกรมนํา
เสนองาน ๒. แผน่ภาพสําหรบัเล่น
เกมส์

๑. สังเกตการณ์จากการให้ความรว่มมือ 
และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ๒. ประเมิน
จากผลงานหลังการเรยีนรู้

๑. สวดมนต์บูชาพระรตันตรยั ๒. เกมส์สันทนาการที่ใชส้ติ แทนการน่ัง
สมาธิ

๑. พระสอนศีลธรรม สรา้งสถานะการณ์ให้เกิดการแบ่งกลุ่มโดยการสุ่ม

๒. พระสอนศีลธรรม บรรยายเพ่ือให้นักเรยีนวิเคราะห์ การเป็นพลเมือง

ที่ดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยส่ือ

๒.๑ หลักคารวธรรม

เคารพบุคคลที่เกี่ยวข้อง, เคารพกฎทางสังคม , เคารพสิทธขิองผูอ้ื่น , 

เคารพความคิดเห็นของผูอ้ื่น , เคารพเทดิทนูสถาบันชาติศาสนา พระมหา

กษัตรยิ์

๒.๒ หลักสามัคคีธรรม

รว่มกันคิด , รว่มกันรบัผดิชอบ ,รว่มกันติดตามประเมินผล , รว่มกัน

ปรบัปรุง, คํานึกถึงประโยชน์ส่วนรวม

๒.๓ หลักปัญญาธรรม

มีความคิดก้าวไกล , ใชเ้หตุผลในการแก้ปัญหา , แสดงความคิดเห็น

ปราศอคติ , รูจ้ักคิด , รูจ้ักโต้แย้งอย่างมีเหตุผล

๓. สรา้งสถาณะการณ์กลุ่มจากเกมส์ เพ่ือให้นักเรยีนแสดงพฤติกรรมอัน

พึงประสงค์ เชน่ความสามัคคี เสียสละ และภาวะผูนํ้า

๔. ให้นักเรยีนแบ่งหน้าที่กันในการปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายในงาน

กลุ่ม

พระสอนศีลธรรมให้นักเรยีนในแต่ละกลุ่มนําเสนอความรูจ้ากการถอด
บทเรยีนในแต่ละกิจกรรม เมื่อพบว่า กิจกรรมต่างๆ ถูกสอดแทรกไป
ด้วยหน้าที่พลเมืองตามแนวทางพระพุทธศาสนา ที่แสดงออกมาจาก
พฤติกรรมของตนเอง พระสอนศีลธรรมสรุปองค์ความรูท้ี่นักเรยีนได้
รบั เพ่ือนําไปใชใ้นการดําเนินชวีิต

หน้าที่พลเมืองที่ดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระเสกสรร สนตฺมโน

หน้าที่พลเมืองที่ดีตามแนวทางพระทุธศาสนา

16 มิถุนายน 2565 ประถมศึกษา

การมีความเสียสละ และความสามัคคี การชว่ยเหลือซึง่
กันและกันด้วยใจจรงิ

การแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า การใชปั้ญญาในการแก้ไขปัญหา 
และการรว่มกันทํางานแบบกลุ่มอย่างสมบูรณ์แบบ

นักเรยีนแสดงตนว่ามีคุณธรรม สามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

การจัดการเรยีนการสอนสามารถบรรลวุัตถุประสงค์ที่
กําหนดใน (K-S-A) ทกุประการ

การใชก้ิจกรรมสันทนาการเพ่ือนํานักเรยีนเข้าสู้บทเรยีน 
เป็นผลให้นักเรยีนเกิดความกระตือรอืรน้ใครเ่รยีนรู ้และ
การเรยีนการสอนที่เน้นกระบวนการ มากกว่าการบรรยาย
ซึง่ทําในเกิดความเบื่อหน่าย

การเรยีนการสอนโดยการใชก้ระบวนการค้อนข้างใชเ้วลา
มาก จึงจําเป็นต้องวางแผนเรือ่งเวลาที่รดักมุ เพ่ือเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อตัวผูเ้รยีน

การเรยีนการสอนควรมุ่งเน้นที่ตัวผูเ้รยีนเป็นหลัก เข้าใจ
บรบิท สภาวะของนักเรยีนแต่ละบุคคล ซึง่มีพ้ืนฐาน
ครอบครวั เศรษฐกิจ ความคิด และจิตใจที่แตกต่างกัน 
ทําความเข้าใจและเรยีนรูพ้ฤติกรรมนักเรยีนไปพรอ้มๆกัน 
รวมไปถึงให้การชว่ยเหลือทางด้านจิตใจแก่นักเรยีน

พระเสกสรร สนตฺมโน
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

ศาสนพิธี

บ้านหนองตูม

ประถมศึกษา

ศาสนพิธ ี 1. การปฏิบัติตนในการ
อาราธนาต่าง ๆ  2. ระเบียบพิธแีละการ
ปฏิบัติตนในวันพระ

๑. อธบิายความหมายและการ
ปฏิบัติตนในการอาราธนาศีล 
อาราธนาธรรม และ
อาราธนาพระปรติร ได้ถูกต้อง

๒. กล่าวคําอาราธนาได้้อย่างถูก
ต้องและตัง้ใจกล่าว

๒. กล่าวคําอาราธนาได้้อย่างถูก
ต้องและตัง้ใจกล่าว

หนังสือมนต์พิธี

การประเมิน ๑. ซกัถามความรูเ้รือ่ง
ศาสนพิธตี่างๆ  ๒. ประเมินพฤติกรรม
ความใฝ่เรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล/กลุ่ม

๑. สวดมนต์บูชาพระรตันตรยั  (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ)์ ๒. การน่ัง
สมาธ ิ5 นาที

๑. พระสอนศีลธรรมแบ่งกลุ่มนักเรยีน จํานวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน 

๒. พระสอนศีลธรรมแจกหนังสือมนต์พิธี

๓. พระสอนศีลธรรมอ่านคําอารธนาให้นักเรยีนฟังทลีะคํา โดยเริม่จาก

๓.๑ บทอาราธนาศีล

๓.๒ บทอาราธนาธรรม

๓.๓ บทอาราธนาพระปรติร

๔. พระสอนศีลธรรมให้นักเรยีนในกลุ่มชว่ยกันฝึกกล่าวคําอารธนาศีล 

อาราธนาธรรม อาราธนาพระปรติร โดยครูคอยให้คําแนะนํา

๕. พระสอนศีลธรรมมอบหมายให้นักเรยีนฝึกกล่าวคําอาราธนาให้เพ่ือน

ๆฟัง 

๖. พระสอนศีลธรรม ให้นักเรยีนออกมาพลัดกันกล่าวคําอาราธนาให้

เพ่ือนๆฟังหน้าชัน้เรยีน

ขัน้สรุป    พระสอนศีลธรรมและนักเรยีนรว่มกล่าวคําอาราธนาพรอ้มๆ 
กัน แล้วให้เขียนคําอาราธนาลงในสมุด แล้วออกกล่าวหน้าชัน้เรยีน พระ
สอนศีลธรรมสรุปประเมินความสามารถนักเรยีนในการกล่าวคํา
อาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปรติร ที่ได้จากการเรยีนรูใ้น
ชัว่โมงน้ี

ศาสนพิธวีันเข้าพรรษา
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระณรงค์ฤทธิ ์ธรีวโร

ศาสนพิธี

24 มิถุนายน 2565 ประถมศึกษา

   สาเหตุของการที่นักเรยีนไม่รูจ้ักศาสนพิธ ีและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาด้วยการฝึกกล่าวคําอาราธนา

   ทกัษะการวิเคราะห์แนวทางที่สามารถปฏิบัติได้ เชน่ การ
ฝึกทบทวนคํากล่าวอาราธนาต่างๆ

   ความสมารถของนักเรยีน และแนวทางการฝึกปฏิบัติจรงิ
โดยสามารถนําไปใชใ้นโรงเรยีนและชุมชนได้

   การจัดการเรยีนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดใน (K-S-A) ที่กําหนดทกุประการ

   นักเรยีนได้นําแนวทางความสามารถของการฝึกกล่าวคํา
อาราธนาต่างๆ ไปใชใ้นงานศาสนพิธใีนโรงเรยีน สังคม 
และชุมชนเพ่ือเพ่ือลดปัญหาการปฏิบัติศาสนพิธไีม่ถูกต้องได้
จรงิ

   ผูส้อนจะต้องพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้
สอดคล้องกับบรบิทของนักเรยีน ของหลักสูตรการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน(สพฐ.) และการนําไปใชใ้นชวีิตประจําวันได้

   นักเรยีนได้เรยีนรูใ้นห้องเรยีน วิธกีารปฏิบัติตัวใน
ศาสนพิธใีนสังคม ชุมชน โดยการนําความสามารถการกล่า
วคําอาราธนาต่างๆ ไปใชใ้นชวีิตประจําวันในสังคม ชุมชนที่
ตนเองได้อาศัย และแนวทางการปฏิบัติศาสนพิธทีี่ถูกต้อง
ไปแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตัวในศาสนพิธรีว่มชุมชนได้

พระณรงค์ฤทธิ ์ธรีวโร
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

เบญจศีลหลักคุณธรรมพ้ืนฐานของชาวพุทธ

โรงเรยีนบ้านหนองสองห้อง

ประถมศึกษา

ธรรมะเบื้องต้นของชาวพุทธ

เพ่ือให้นักเรยีนมีความรูค้วามเข้าใจ
และจําให้ได้ในศีล5

เพ่ือให้นักเรยีนกล้าแสดงออกใน
ส่ิงที่ไม่เคยทํา ที่อยู่ในหลักของศีล5

เพ่ือให้นักเรยีนสามารถนําหลัก
ธรรมน้ีไปปรบัใชใ้นชวีิตประจําวัน
ได้

กระดาษใบงาน ปากกา ลิขวิด 
ดินสอ  ยางลบ หรอื นักเรยีนนํามา
เอง 

1.ประเมินผลจากความสามัคคี 2.
ประเมินผลจากการนําเสนอหน้า
ชัน้เรยีนและความตัง้ใจ 3.ประเมิน
ผลจากเน้ือหาสาระ

สมาทานศีล 5 น่ังสมาธ ิ5 นาที

1.ผูส้อนแบ่งกลุ่มให้นักเรยีน กลุ่มละ 5 คน 

2.แจกกระดาษใบงานที่ต้องทํารว่มกัน ในหัวข้อ เบญจศีลหลักคุณธรรม

พ้ืนฐานของชาวพุทธ

3.ให้นักเรยีนชว่ยกันวิเคราะห์ในหัวข้อสิกขาบท1-5 ว่าถ้าทําผดิศีล ถือศีล 

จะทําให้การเรยีนและการอยู่รว่มกันกับคนอื่นงา่ยหรอืยากอย่างไร พรอ้ม

วาดรูปประกอบ

ให้นักเรยีนในแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอหน้าชัน้เรยีน ในหัวข้อธรรม
น้ันๆ 

ศีลธรรมนําสุข 
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระฐติิพรณ  จิตฺตทนโฺต

เบญจศีลหลักคุณธรรมพ้ืนฐานของชาวพุทธ

20 มิถุนายน 2565 ประถมศึกษา

นักเรยีนกล้าแสดงออกมากขึ้น สดชืน่แจ่มใส ในระหว่าง
การทํากิจกรรม

พลังธรรมนําความคิดที่สรา้งสรรค์

นักเรยีนจะมองเห็นคุณค่าของหลักธรรมน้ี และเชือ่ว่าเขา
จะเป็นคนดีของสังคมในภายภาคหน้า

การจัดการเรยีนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์การเรยีน
รู ้(K-S-A) ที่กําหนดไว้ทกุประการ

เบญจศีล หรอืศีล 5 น้ี นําไปปรบัใชไ้ด้จรงิในการดําเนินชวีิต

ผูส้อนควรให้คําแนะนํานักเรยีนและให้คําตอบในส่ิงที่
นักเรยีนไม่เข้าใจอย่างไม่คาดสายตา

ได้เข้าใจเด็กๆมากขึ้น ว่าจะสอนเขาไปในทศิทางใด เพราะ
เด็กอายแุค่น้ี มีสมาธทิี่ส้ันมาก และผูส้อนมีความสุข

พระฐติิพรณ  จิตฺตทนโฺต
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

โอวาท ๓

เวียงเชยีงรุง้วิทยา

ประถมศึกษา

โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ อย่างน้ี 
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับนักเรยีนชัน้
ประถมได้เว้นจากทจุรติ ประกอบสุจรติ
ทําจิตใจให้บรสิุทธิ์

๑.  ๑. เพ่ือให้นักเรยีนอธบิายเกี่ยว
กับหลักโอวาท ๓ เรือ่ง ทําความดี
และทําจิตใจให้หมดจดให้บริ
บรสิุทธิไ์ด้

๒. เพ่ือให้นักเรยีนมีแนวทางถึง
แนวทางปฏิบัติติตามหลักโอวาท ๓ 
ในการทําความดีและทําจิตใจให้
บรสิุทธิไ์ด้

๓. เพ่ือให้นักเรยีนตระหนักใน
ความสําคัญของการปฏิบัติตาม
หลักโอวาท ๓

๑. แผน่ภาพประกอบการเรยีน ๒. 
วิดีโอเรือ่งโอวาท ๓ (การทําความดี)

๑. การสังเกตการปฏิบัติของนักเรยีนใน
การทํากิจกรรม ๒.ประเมินผลจากหลัง
การเรยีนทกุครัง้

๑.สวดมนต์บูชาพระรตันตรยั  ๒ การน่ังสมาธ ิ๕นาท ี๓.เดินจงกรม
พอประมาณ เพ่ือลละลายพฤติกรรม

๑. พระสอนศีลธรรมแบ่งกลุ่มนักเรยีน จํานวน ๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน 

๒. พระสอนศีลธรรมแจกปากกาเคมี และกระดาษปอนด์ขาว ๑๐๐ แกรม 

จํานวน ๔แผน่ กลุ่มละ ๑ แผน่

๓. พระสอนศีลธรรมให้นักเรยีนในกลุ่มทกุกลุ่มชว่ยกันวิเคราะห์ใน

ประเด็นต่อไปน้ี

๓.๑ เมตตากรุณา ที่เป็นสาเหตุที่นักเรยีนไม่อยากทําความปรารถนาดีต่อ

กัน ความรกัซึง่กัน และกันทําให้เกิดความสงบสุข

๓.๒ สัมมาอาชวีะ การประกอบสัมมาอาชวีะ การประกอบอาชพีสุจรติส่ง

ผลต่อสังคมอย่างไร

๓.๓ กามสังวร การสํารวมในกามส่งผลกระทบกับนักเรยีนอย่างไร

๓.๔ สัจจะ การพูดความจรงิ ไม่หักกรานประโยชน์ผูอ้ื่น ส่งผลกระทบต่อ

นักเรยีนอย่างไร

๓.๕ สติสัมปชญัญะ ความระลึกได้ และความรูต้ัว ส่งผลกระทบในการ

เรยีนอย่างไร

๓.๕ เมื่อนักเรยีนปฎบิัติดีแล้วจะทําให้นักเรนียดีขึ้นอย่างไร

พระสอนศีลธรรมให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มที่แบ่งให้วิเคราะห์เน้ือหา 
เบญจศีล เบญจธรรม ในกลุ่มของการทําความดี (โอวาท ๓) ออกนํา
เสนอหน้าชัน้เรยีน พระสอนศีลธรรมสรุปองค์ความรูท้ี่ได้จากการเรยีน
รูใ้นชัว่โมงน้ี

โอวาท ๓
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระกศุล ทนตฺจิตฺโต

เบญจธรรม เบญจธรรม

5 กรกฎาคม 2565 ประถมศึกษา

สาเหตุของการไม่ทําความดีและทําความชัว่ ของนักเรยีน 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย เบญจธรรมและเบญจศีล

ทกัษะการวิเคราะห์แนวทางที่สามารถปฏิบัติได้ เชน่ มีความ
เมตตาต่อผูอ้ื่น ซือ่สัตย์ และไม่พูดโกหก

การทําความดีของนักเรยีน และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้วยหลักเบญจธรรมสามารถมาใชใ้นโรงเรยีนและชุมชนได้

การจัดการเรยีนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
ใน (K-S-A) ที่กําหนดทกุประการ

นักเรยีนได้นําแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยหลักเบญจธรรม
ใชก้ับการอยู่รว่มกันในโรงเรยีน สังคม และชุมชนเพ่ือลด
ปัญหาความขัดแย้ง ความเห็นแก่ตัว ได้จรงิ

ผูส้อนจะต้องพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้สอดคล้อง
กับบรบิทของนักเรยีน ของหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
(สพฐ.) และการนําไปใชใ้นชวีิตประจําวันได้

นักเรยีนได้เรยีนรูใ้นห้องเรยีน วิธกีารปฏิบัติตัวในสังคม 
ชุมชน โดยการนําหลักธรรมเบญจธรรมและเบญจศีลนําไป
ใชใ้นชวีิตประจํานวนในสังคม ชุมชนที่ตนเองได้อาศัย และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเผยแพรต่่อเพ่ือรว่มชุมชนได้

พระกศุล ทนตฺจิตฺโต
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

ศาสนพิธี

บ้านเรอื

ประถมศึกษา

สามารถกล่าวอาราธนาศีลได้ จัดโต๊ะหมู่
ได้ 

เข้าใจเน้ือหา สาระ นําไปใชไ้ด้เป็น
อย่างดี

มีทกัษะในการนําไปใชไ้ด้เป็นอย่าง
ดี

มีความสามัคคีในหมู่คณะ

โต๊ะหมู่ ดอกไม้ ธูปเทยีน แจกัน เชงิ
เทยีน เทยีน ธูป พาน 

ทกุเดือน

กล่าวสวดมนต์ไหว้พระ

จัดกลุ่ม แบ่ง ชายหญิง เพ่ือจัดกิจกรรมจัดโต๊ะหมู่บูชา

แต่ล่ะกลุ่มนําเสนอผลงาน

สวดมนต์ จัดโต๊ะหมู่ อาราธนาศีล ถวายเครือ่ง
ไทยธรรม
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระอธกิารเมษา โกสโล

ศาสนพิธี

1 กรกฎาคม 2565 ประถมศึกษา

เข้าใจความหมายได้เป็นอย่างดี

ถูกต้องแม่นยํา ผดิพลาดน้อย

ความพรอ้มเพียงในหมู่คณะ

ได้เป็นอย่างดี

มีกิจกรรมรว่มกัน

ส่ือการสอน

การนําเสนอการสอน

พระอธกิารเมษา โกสโล
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

หลักธรรมในพุทธศาสนา

บ้านชาํโสม

ประถมศึกษา

อธบิายเรือ่งของ กรรม ทัง้กรรมดีกรรม
ชัว่เมื่อกระทําแล้วย่อมส่งผลกระทบแก่ตน
เองและผูอ้ื่น

เพ่ือให้ตระหนักว่า กรรม คือการก
ระทํา เมื่อกระทําแล้วย่อมมีผลกระ
ทบตามมาเสมอ

การใชก้ระบวนการคิด การเลือก
อย่างฉลาด การระดมสมอง และ
การทํางานเป็นทมี

เพ่ือให้มีความเห็นที่ถูกว่า..ทําดีย่อม
ได้ดี ทําชัว่ย่อมได้ชัว่

ทอ่PVC (สีเหลือง 7 ทอ่น สีฟ้า 5 ทอ่น 
และสีเทา 3 ทอ่น) - กกระป๋อง
พลาสติก 1 ใบ

ประเมินผลจากการสังเกตุ เห็นความ
เห็นแก่ตัวของแต่ละคนที่มุ่งชนะมาก
เกินไปจนลืมนึกถึงเพ่ือน ได้เห็นวิธกีาร
คิด เด็กที่ฉลาดน้อยสามารถชนะเด็กที่
ฉลาดกว่าได้

น่ังสมาธ ิ5 นาท ี-  อธบิายความหมายของกรรม ชีใ้ห้เห็นว่า ไม่ว่าจะกรรมดี
หรอืกรรมชัว่เมื่อกระทําและย่อมมีผลกระทบตามมา

จัดแบ่งกลุ่มนักเรยีน - อธบิายกฎ กติกาของเกม..(เกมไม้ 3 สี ให้ผลัดกัน

หยิบไม้ที่มีทัง้หมด15อันออกจากกระป๋อง ใครหยิบได้ ไม้สุดทา้ยจะเป็น

ฝ่ายแพ้) ให้นักเรยีนทดลองเล่น- แล้วสุดทา้ยจึงจัดให้เล่นเป็นทมี

เมื่อรูผ้ลแพ้ชนะแล้ว ก็แจกรางวัลแก่ทมีที่ชนะ- สอบถามความรูสึ้กของ
นักเรยีนก่อนเล่นและหลังเล่นเป็นอย่างไร

ไม้ 3 สี
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระปัญญา กลยฺาณธมฺโม

การทํา กรรม ไม่ว่าดีหรอืชัว่ย่อมมีผลกระทบตามมาเสมอ

24 มิถุนายน 2565 ประถมศึกษา

ให้ตระหนักว่า กรรมไม่ดีไม่ควรทํา เหมือนการหยิบไม้ออก
จากกระป๋อง คนหยิบก่อนย่อมส่งผลกระทบไปถึงเพ่ือนที่
หยิบไม้ทหีลัง มองเห็นได้ว่าจะแพ้หรอืชนะ

ทกัษะการคิด การมองการณ์ไกล การเลือกอย่างฉลาด

การยอมรบัผล แพ้ชนะ -การเอื้ออาทรในกลุ่ม

บรรลตุามวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย เพราะวุฒภิาวะของ
เด็กประถมยังมีน้อย

ทําให้เกิดความสนกุสนาน ตื่นเต้น และที่สําคัญคือ..
นักเรยีนทกุคนมีส่วนรว่มกับกิจกรรมได้ครบทกุคน

การควบคุมการแข่งขัน ให้สะดวกและกระชบัมากขึ้น จะได้
ไม่เสียเวลามากเกินไป

ต่อให้เกมดีมีกฏกติกาดีอย่างไร ถ้ามีคนไม่เคารพกติกา 
เอาเปรยีบและเห็นตัวก็ย่อมมีปัญหาไม่มีความราบรืน่

พระปัญญา กลยฺาณธมฺโม
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..…………………กิจกรรม………………………………….………………….……

นักเรียนระดับช้ัน………………………..…ภาคเรียนที๑่….ปีการศึกษา…๒๕๖๕..เวลา.๑.คาบ/ชม. 

โรงเรียน…………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

กล่าวคําบูชาพระรตันตรยั

ธรรมคุ้มครองโลก

ป่าแดงผา่นศึกสงเคราะห์๑

ประถมศึกษา

หิรแิละโอตัปปะหมายถึงการที่เราละอาย
ใจที่จะทําบาปและเกรงกลัวต่อผลกรรมที่
จะติดตามมาเชน่บทลงโทษต่างๆตามกฏ
หมายทําให้เราหยดุยัง้ชัง่ใจในการที่จะทํา
ส่ิงที่ไม่ดี

๑. เพ่ือให้นักเรยีนรูเ้รือ่งที่ควรทํา
และเรือ่งที่ไม่ ควรทํา ๒. เพ่ือให้
นักเรยีนรูแ้ละใชช้วีิตรว่มกับสังคม
ได้โดยไม่สรา้งปัญหาให้กับตนเอง
และสังคม

ชว่ยให้นักเรยีนได้วิเคราะห์ในการ
ดําเนินชวีิตและใชช้วีิตในขณะที่อยู่ใน
ห้องเรยีนและในโรงเรยีนเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และไม่สรา้งปัญหาให้เกิด
ขึ้นต่อตนเองและเพ่ือนรว่มห้อง

การทําปรบัแนวทางการทํางานใช้
องค์ความรูท้ี่ได้จากการเรยีนรูหิ้ริ
และโอตัปปะของนักเรยีนและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยหลัก
ธรรมคุ้มครองโลกหิรโิอตัปปะ
สามารถนํามาใชใ้นโรงเรยีนและ
ความเป็นอยู่ในชวีิตประจําวันได้

๑.ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่ม
๒. แจกสมุดให้แต่ละกลุ่ม
๓. ให้แต่ละกลุ่มชว่ยกันคิดว่าเรามาเรยีนทกุวันเราทําผดิอะไรบ้างและจะ
แก้ไขอย่างไร

คัมภีรย์มบาล

ข้ันสรุป
พระสอนศีลธรรมให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มนําเสนอข้อคิดที่เขียนไว้

ในคัมภีรย์มบาลนําเสนอและอธบิายหน้าชัน้เรยีน

ส่ือ/อุปกรณ์
๑.สมุด ปากกา ๒.กระดาน ปากกาไวทบ์อรด์

การประเมินผล
๑. การสังเกตุการปฎบิัติงานที่ได้รบัมอบหมายของ
นักเรยีนในการทํากิจกรรมกลุ่ม
 ๒. ประเมินผลจากการเรยีนรู ้หิร ิและโอตัปปะใน
การสู่คว่มสําเรจ็ในการทํางานที่พระพุทธองต์ได้
ทรงสดับใว้อย่างแยบคายเป็นกระบวนการที่เชือ่ม
โยงให้รูจ้ักการดําเนินชวีิตอย่างถูกต้อง
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี
ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑

๕

๖ ๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่…………………………………………………..

    (.................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระอน่ึง ปัญญาวโร

ธรรมคุ้มครองโลก

๒๒  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประถมศึกษา

ถ้านักเรยีนทกุคนใชธ้รรมะเป็นข้อคิดเตือนใจการที่เราจะ
ทําชัว่หรอืทําส่ิงที่ไม่ดีต้องมีหิรคิวามละอายแก่ใจโอตัปปะ
ความเกรงกลัวต่อบาปที่ทําลงไป

ชว่ยให้นักเรยีนได้วิเคราะห์ในการดําเนินชวีิตและใชช้วีิตใน
ขณะที่อยู่ในห้องเรยีนและในโรงเรยีนเพ่ือให้เกิดประโยชน์
และไม่สรา้งปัญหาให้เกิดขึ้นต่อตนเองและเพ่ือนรว่มห้อง

การทําปรบัแนวทางการทํางานใชอ้งค์ความรูท้ี่ได้จากการ
เรยีนรูหิ้รแิละโอตัปปะของนักเรยีนและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้วยหลักธรรมคุ้มครองโลกหิรโิอตัปปะสามารถนํา
มาใชใ้นโรงเรยีนและความเป็นอยู่ในชวีิตประจําวันได้

ความรู ้(Knowledge) คุณค่าความรูแ้นวทางการทํางานใช้
องค์ความรูท้ี่ได้จากการเรยีนรูหิ้รโิอตัปปะที่อยู่ในรูปแบบ
ส่ือหรอืเอกสาร ทกัษะ skill การใชห้ลักแนวทางการทํา
งานรว่มกันการดําเนินชวีิตสติปัญญาให้ประสบความ
สําเรจ็ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรสัไว้ ทศันคติ Attitude 
เป็นตัวกําหนดคนรุน่ใหม่ที่ต้องการจะเดินทางประพฤติ
และปฏิบัติในส่ิงที่ถูกต้องหลักธรรมขององค์พระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ผูส้อนคิดว่าเป็นจุดแข็งของการจัดการเรยีน
การสอนในครัง้น้ี นักเรยีนได้แนวทางหลักคําสอนของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นักเรยีนได้แนวทางหลักคําสอนขององค์พระสัมมา
สัมพุทธเจ้านํามาใชแ้ละปฏิบัติในชวีิตประจําวันได้อย่างถูก
ต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเองและสังคม

สอนจะต้องพัฒนาการจัดเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับ
บรบิทของนักเรยีนหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) 
และการนําไปใชใ้นชวีิตประจําวันได้

นักเรยีนได้เรยีนรูใ้นหัวข้อธรรมพ่ีว่าธรรมะคุ้มครองโลกคือ
หิรคิวามละอายแก่ใจโอตัปปะความเกรงกลัววิธปีฏิบัติตัว
เองเพ่ือให้อยู่ได้ย่างมีความสุขต่อตนเองและสังคม

พระอน่ึง ปัญญาวโร
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

ไตรสิกขา

มานิตวิทยา

ประถมศึกษา

ไตรสิกขา เป็นส่ิงสําคัญในการดํารงชวีิต
ของมนษุย์ในสังคม รูจ้ักการเว้น รูจ้ักการ
ทํา แล้วจะทําให้เราอยู่ในสังคมอย่าง
มัน่คงและดีงาม

เพ่ือให้นักเรยีนรูซ้ึง้ถึง ความหมาย
ไตรสิกขา ได้อย่างถูกต้องชดัเจน

เพ่ือให้นักเรยีนชว่ยกันใชค้วามคิด 
หาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แล้ว
นํามาเป็นตัวอย่าง

การทําความดีขเพ่ือให้นักเรยีนชว่ย
กันใชค้วามคิด หาเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น แล้วนํามาเป็นตัวอย่างอง
นักเรยีน และ รูจ้ักชว่ยเหลือคนอื่น
ด้วยความรูท้ี่เรามี

แผน่ภาพประกอบการเรยีน  Power 
Point                ปากกาเคมี กระดาษ
ฟลตุแก๊ป  ดินสอ สมุด

๑. การสังเกตการณ์ของนักเรยีนขณะทํา
กิจกรรม ๒.ประเมินผลจากหลังการเรยีน
และนําเสนอเสรจ็แล้ว

สวดมนต์บูชาพระรตันตรยั ก่อนเรยีน

๑. แบ่งกลุ่มนักเรยีน จํานวน ๘ กลุ่ม  กลุ่มละ ๕ คนหรอื ๖ คน 

๒. แจกปากกาเคมี และกระดาษฟลตุแก๊ป  ทัง้ ๘ กลุ่ม 

๓. ให้นักเรยีนในกลุ่มทกุกลุ่มชว่ยกันวิเคราะห์ในประเด็นต่อไปน้ี

๓.๑ เรือ่ง อธสีิลสิกขา สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง

๓.๒ เรือ่ง อธจิิตตสิกขา สิกขา คือจิตอันยิ่ง หมายถึง สมาธิ

๓.๓ เรือ่ง อธปัิญญาสิกขา สิกขา คือ ปัญญาอันยิ่ง

ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มที่แบ่งให้วิเคราะห์เน้ือหา ไตรสิกขา ออกมานํา
เสนอหน้าชัน้เรยีน และมีการซกัถาม ระหว่างผูฟั้ง และผูนํ้าเสนอ 
สุดทา้ยพระสอนศีลธรรม จึงกล่าวสรุปองค์ความรูท้ี่ได้จากการเรยีนรู ้

ไตรสิกขา (ศีล สมาธ ิปัญญา)
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระวรรณ ธรีวํโส

ไตรสิกขา

9 กรกฎาคม 2565 ประถมศึกษา

สาเหตุของการไม่ทําความดี ไม่พัฒนาตนเอง และ แก้ไข
ปัญหาด้วย ไตรสิกขา

ทกัษะการวิเคราะห์แนวทางที่สามารถปฏิบัติได้ เข้าใจ
ไตรสิกขา เชน่ มีระเบียบวินัย มีใจที่เมตตา เป็นต้น 

การทําความดีของนักเรยีน และ รูจ้ักชว่ยเหลือคนอื่นด้วย
ความรูท้ี่เรามี

การจัดการเรยีนการสอน บรรลตุามวัตถุประสงค์ ที่
กําหนดใน (K-S-A) ที่กําหนดไว้ทกุประการ

นักเรยีนได้นําแนวทางการแก้ไขปรบัปรุงตนเองในทางที่ดี 
ไปใชก้ับการอยู่รว่มกันในโรงเรยีน และชุมชนเพ่ือลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้จรงิ

ผูส้อนจะต้องพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้สอดคล้อง
กับบรบิทของนักเรยีนและการนําไปใชใ้นชวีิตประจําวันได้ 
เพ่ือให้ผูเ้รยีนอยู่ในสังคมอย่างเชือ่มัน่ในตนเอง

ผูส้อน ได้เห็น นักเรยีนได้เรยีนรูใ้นห้องเรยีน วิธกีารปฏิบัติ
ตัวในสังคม ชุมชน โดยการนําหลักธรรมไตรสิกขาไปใชใ้น
ชวีิตประจําวันในชุมชนที่ตนเองได้อาศัย

พระวรรณ ธรีวํโส
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

บุญกิรยิาวัตถุ ๑๐ ประการ

บ้านโป่งนารอ้น ต.ป่าตึง อ.แม่จัน

ประถมศึกษา

รูจ้ักและทําความเข้าใจในการสะสมบุญใน
ทางพระพุทธศาสนา หรอืรูจ้ัก บุญกิรยิา
วัตถุ ๑๐ คืออะไร ?

เพ่ือส่งเสรมิให้นักเรยีนได้ทําความ
ดี และรูจ้ักวิธทีําความดีในทางพระ
พุทธศาสนา หรอืที่เรยีกว่า บุญ
กิรยิาวัตถุ ๑๐ 

เพ่ือให้นักเรยีนได้มีทกัษะในการ
แสดงออก / การแสดงออกถึง
ความภูมิใจในความดีที่ตนได้ทํา 
ความมัน่ใจ กล้าที่จะแสดงออก

เพราะได้รูจ้ักความดีที่หลากหลาย
ย่อมดลใจให้เด็กทําดียิ่งๆขึ้นไป

สมุดหรอืกระดาษ /ปากกา,  กระดาน/
ปากกาเขียนกระดาน  /ไมค์โครโฟน /
เครือ่งขยายเสียง

เด็กนักเรยีนกล้าแสดงออกมากขึ้น ,
แต่ละคนมีความภูมิใจในหัวข้อความดีที่
ตนเองได้ทํา , ได้เรยีนรูถ้ึงกิจกรรมของ
เด็กว่าได้ชว่ยทางบ้านทําอะไรบ้าง 

๑.กล่าวทกัทายนักเรยีนด้วยอารมณ์แจ่มใส ๒.กล่าวนําไหว้พระ บูชาพระ
รตันตรยั น่ังสมาธ ิ

๑.อธบิายถึงกิจกรรมที่เราจะทําในวันน้ี ๒.แบ่งออกเป็น ๑๐ กลุ่มๆ ๕-๖ คน 

โดยการนับ ๑-๑๐ ใครนับได้เลขไหนก็ให้ไปรวมตัวในกลุ่มน้ัน ๓. แจก

กระดาษให้คนละ ๑ แผน่ เพ่ือเขียนหัวข้อความดีที่ฉันได้ทําและประทบัใจ

มากที่สุด ให้เขียนคนละ ๓ หัวข้อ ให้เวลา ๑๐-๑๕ นาท ี๔. ให้แต่ละกลุ่ม

คัดเลือกหัวข้อที่คิดว่าประทบัใจเพ่ือนในกลุ่มมากที่สุด และให้เจ้าของ

หัวข้อยืนขึ้นอธบิายถึงความประทบัใจในข้อน้ันๆ ๕. พระอาจารย์จะกล่าว

สรุปถึงความดีต่างๆที่เราทกุคนได้ทํา และกล่าวถึงการทําความดี หรอื

การทําบุญในพระพุทธศาสนา ที่เรยีกว่า บุญกิรยิาวัตถุ ๑๐ และของ

นักเรยีนแต่ละคนอยู่ในข้อไหนบ้าง ให้ทกุคนตรวจดูหัวข้อของตนเอง /

กล่าวปิดทา้ย / ไหว้พระ /กราบลาพระอาจารย์ 

จากบทเรยีนน้ีทําให้นักเรยีนกล้าแสดงออก โดยเฉพาะการทําความดี
ต่างๆ และได้รูจ้ักวิธกีารทําบุญในทางพระพุทธศาสนาว่าเป็นอย่างไร 

บุญกิรยิาวัตถุ ๑๐ ประการ
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระอรุณ สุนทฺรธมฺโม

ความดีที่ข้าพเจ้าทําและบุญกิรยิาวัตถุ ๑๐

6 กรกฎาคม 2565 ประถมศึกษา

ความภูมิใจที่ได้ทําดีและได้ออกมาประกาศให้เพ่ือนๆได้รู้

นักเรยีนมีความกล้าที่จะแสดงออก  กล้าพูดในเรือ่งที่ตน
เองได้ทําความดี

ความภาคภูมิใจ/ความประทบัใจในส่ิงที่ตนเองได้ทํา ยิ่งได้
มีโอกาสออกมาพูดถึงความดีที่ตนได้ทําให้เพ่ือนๆได้ฟัง ก็
ยิ่งมีความภูมิใจและอยากจะทําความดีเพ่ิมขึ้น

ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตัง้ไว้

การได้ออกมากล่าวถึงความดีที่ตนเองได้ทํา

ต้องอธบิายส้ันๆ พอได้ใจความ ไม่อธบิายยาวมาก  ต้อง
กระชบัเวลา

ทําให้ได้รูจ้ักว่าเด็กนักเรยีนบางคนได้ทําความดีชนิดที่เรา
คาดไม่ถึง ทําให้ได้รูจ้ักและเป็นกันเองกับนักเรยีนมากยิ่ง
ขึ้นเด็กน

พระอรุณ สุนทฺรธมฺโม
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

ศิล 5

อุบลวิทยาคม

ประถมศึกษา

รกัษาศิล 5 คือ หลักคิดในการสํารวม 
กาย และวาจาไม่ให้เบียดเบียนตนเองและ
ผูอ้ื่น

นักเรยีนมีหลักคิดในการรกัษาศิล 
5 นักเรยีนสามารถสํารวม กาย 
วาจา ของตนเองได้

การเรยีนรูด้้วยตนเอง การสังเกต
คนรอบข้าง

นักเรยีนสามารถฝึกตนเองในการ
รกัษาศิล 5 ตามหลักความคิดเป็น 
ปฏิบัติถูกต้อง

1.ส่ือ Video 2.สมุดบันทกึความดี

1. การจดบันทกึความดี 2. การตอบคํา
ถาม

1. สวดมนต์ รบัศิล 5  (10 นาท)ี 2. กระตุ้นด้วยกิจกรรมนันทนาการ" ปรบ
มือเป็นจังหวะ สะอาด(มือขวามือซา้ยตบหน้าขา) สว่าง(พนมมือ) สงบ
(มือขวาทบัมือซา้ย" 3. กระตุ้นด้วยนิทานธรรมสําหรบัเด็ก 4. ให้นักเรยีนดู 
ส่่ือ Video 5.ให้นักเรยีนบันทกึลงสมุดบันทดึความดี (5 นาท)ี

1. สวดมนต์ รบัศิล 5 (10 นาท)ี 2. กระตุ้นด้วยกิจกรรมนันทนาการ" ปรบ

มือเป็นจังหวะ สะอาด(มือขวามือซา้ยตบหน้าขา) สว่าง(พนมมือ) สงบ

(มือขวาทบัมือซา้ย" 3. กระตุ้นด้วยนิทานธรรมสําหรบัเด็ก 4. ให้นักเรยีน

ดู ส่ือ Video 5.ให้นักเรยีนบันทกึลงสมุดบันทดึความดี (5 นาท)ี

1. ระหว่างทํากิจกรรมนักเรยีนรูสึ้กอย่างไร 2.นักเรยีนได้ข้อคิดอะไรจา
กิจกรรมน้ี 3. นักเรยีนสามารถนําไปใชใ้นชวีิตประจําวันอย่างไรบ้าง

รกัษาศิล 5
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระวงษ์ทอง สุภทโฺท (ต่อมคํา)

ศิล 5

17 มิถุนายน 2565 ประถมศึกษา

ศิล 5 เป็นหลักคิดในการสํารวม กาย และวาจาของตนเอง

1. การเรยีนรูด้้วยตนเอง 2. การสังเกตคนรอบข้าง

ศิล 5 หลัดความคิดในการปฏิบัติตนเองและให้ผูอ้ื้นเรยีนรู้
ตามอย่างมีระบบระเบียบ

83 เปอรเ์ซน็ต์ เน่ืองจากนักเรยีนมีจํานวนมาก นักเรยีน
บางคนมีความคิด ความอ่านไม่เทา่กัน

ความหน้าสนใจและความแปลกใหม่ของกิจกรรม

การสังเกตพฤติกรรมนักเรยีนมากขึ้น

ต้องปรบัแผนให้นักเรยีนลงมือทําด้วยตนเองมากขึ้น

พระวงษ์ทอง สุภทโฺท (ต่อมคํา)
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

เทศบาลอํานาจ

ประถมศึกษา

หลักสูตรแกนกลาง หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 3 
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

มีความรู ้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา

1.ความสามารถในการส่ือสาร 2.
ความสามารถในความคิด

มีความซือ่สัตย์ มีวินัย ใฝ่เรยีนรู ้มุ่ง
มัน่ในการทํางาน

1.วีดีโอ หรอืภาพต่างๆ 2.ใบงาน เรือ่ง
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ผา่นเกณฑ์การประเมินจากการทําใบงาน
ได้คะแนนสูงกว่ารอ้ยละ60

อธบิายความสําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

1.นักเรยีนสวดมนต์ไหว้พระและน่ังสมาธ ิ2.พานักเรยีนไปทําบุญที่วัด

นักเรยีนศึกษาเพ่ิมเติมเรือ่งวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาที่
ตนนับถือ ทางInternet  จัดทําเป็นรายงาน

นักเรยีนสวดมนต์ไหว้พระและน่ังสมาธิ
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระมหาธรีพงษ์ ธมฺมวาที

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

11 กรกฎาคม 3108 ประถมศึกษา

นักเรยีนสามารถนําองค์ความรูท้ี่ได้นําไปใชใ้นชวีิตประจํา
วัน

เกิดทกัษะและความเข้าใจในเรือ่งของวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

มีความซือ่สัตย์ มีวินัย

สามารถบรรลวุัตถุประสงค์การเรยีนรูไ้ด้ เพราะนักเรยีน
เกิดความเข้าใจ

นักเรยีนสามารถนําไปใชใ้นชวีิตประจําวันได้

การทําเอาหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้
กับเด็ก

เข้าใจ ปัญหาของการเรยีน

พระมหาธรีพงษ์ ธมฺมวาที

60



ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

ภาวนา  4

โรงเรยีน บ้านผารางวัง หม้อ (มิตร ประชา) 

ประถมศึกษา

ภาวนา  4กับการแก้
ปัญหา นักเรยีนที่มีผลการเรยีนตากว่าเก
ณฑ ์

นักเรยีน มีความรู ้และความเข้าใจ เ
กี่ยวกับ หลัก  ภาวนา 4

นักเรยีน สามารถวิเคราะห์ หาสาเห
ต ุและผลจากปัญหา ของตนเองได้

นักเรยีน สามารถเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา ของตอเองได้

ปากกา เคม ี  กระดาษ 

การนําเสนอผลงาน  การตรวจผลงาน

น่ังสมาธ ิ 5นาที

1.ผู ้สอนแบ่งนักเรยีน ออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ4 คน  2.ผูส้อนแจกปากกาเคม ี 

พรอ้มกระดาษ ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่ม  3.ผูส้อนให้นักเรยีนแต่ละ

กลุ่ม รว่มกันวิเคราะห์ ในประเด็น ต่อไปน้ี  3.1 กายภาวนา(เหตุ) เพราะเหตุ

ใดนักเรยีนจึงมีผลการเรยีนตากว่าเกณฑ ์ 3.2 ศีลภาวนา  (ผล) การเรยีนที่

ตากว่าเกณฑ ์ส่งผลกระทบต่อนักเรยีนอย่างไร  3.3 จิตภาวนา  (เหตุ) 

นักเรยีนคิดว่าจะมีวิธกีารอะไรที่จะทําให้เกิดการเรยีนของนักเรยีนดีขึ้น  

3.4 ปัญญาภาวนา(ผล)  เมื่อผลการเรยีนดีขึ้นส่งผลต่อนักเรยีนอย่างไร

ผูส้อนให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มสลับกันออกนําเสนอกน้าชัน้เรยีนผูส้อนกับ
นักเรยีนสรุปผลรว่มกันจากการเรยีนรูใ้นครัง้น้ี

ค้นหาสาเหต ุ
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระมหาฉัตรชยั  จน ฺ ทนนโฺท(จะทํา) 

หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา 

24 มิถุนายน 2565 ประถมศึกษา

เหตุที่ทํามห้ผลการเรยีน ของนักเรยีนตากว่าเกณฑ ์ แนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา ของนักเรยีนตาหลักภาวนา4

ทกัษะ การคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล 

นักเรยีน มีความซือ่สัตย ์  มีความรบัผดิชอบ 

การจัดการเรยีนการสอนบรรลตุามวัดถุประ
สงค์ การเรยีนรู(้K-S-A) 

หลักภาวนา  4  ที่
สามารถ นําไปใชแ้ก้ไขปัญหา ในชวีิตประจําวัน ได้จรงิ

ผูส้อนควรตัง้ปัญหา ให้ยากกว่าน้ี(ต้องเป็น
ปัญหา ที่หนักขึ้น) 

ได้เรยีนรูเ้กี่ยว
กับ วิธกีารที่จะทําให้เด็กนักเรยีนเข้าหลักธรรมได้งา่ยขึ้น

พระมหาฉัตรชยั  จน ฺ ทนนโฺท(จะทํา) 
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

วันสําคัญทางศาสนา

โป่งแพรว่ิทยา

ประถมศึกษา

ผูเ้รยีนสามารถรูจ้ักวันสําคัญทางศาสนา 
เชน่ วันมาฆบูชา วันววิสาขบูชา 

ผูเ้รยีนมีสมาธแิละรูสึ้กผอ่นคลาย
ไปกับการทํากิจกรรมแบบ
สรา้งสรรค์

ฝึกการทํางานตามลําพัง และแบบ
กลุ่ม ส่งเสรมิการจินตนการ และ
เป็นการรูจ้ักการสังเกตุ และมีค
วามรบัผดิชอบมากขึ้น

ผูเ้รยีนได้เห็นว่าความสําคัญของ
เอกสาร

กระดาษ เอ๔ ๑๕๐แกรม,เกลือ ,กาว, สี
นา,พู่กัน,ถาดหรอืจานรองเวลาโรย
เกลือ,ถ้วยหรอืแก้วผสมสี

การตอบคําถาม นักเรยีนตอบคําถามได้
อย่างเหมาะสม

สวดมนต์สงบน่ิง ๓ นาท ีพูดคุยซกัถามผูเ้รยีนว่ามีใครรูจ้ักบ้าง

๑ สวดมนต์สงบน่ิง ๓ นาที

๒ สอบถามผูเ้รยีนเกี่ยวกับวันสําคัญ

๓ จับฉลากให้ผูเ้รยีนได้ลุ้นว่าใครได้วันสําคัญวันไหน

๔ ให้นักเรยีนมารบัใบงานที่ครูไปศึกษา

๕ ทํากิจกรรม

๖ สุ่มกลุ่มตัวอย่าง พรอ้มนําเสนอหน้าชัน้เรยีน

ครูพระสอนศิลธรรม และผูเ้รยีนรว่มอภิปราย ในประเด็นวันสําคัญทาง
สาสนา

ภาพวาดจากกาวและเกลือ
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระกรปพรรธ กวฺิวํโส 

วันสําคัญทางศาสนา

11 กรกฎาคม 2565 ประถมศึกษา

ผูเ้รยีนได้รูจ้ักวันสําคัญทางศาสนาอย่างแทจ้รงิ

ฝึกการทํางานตามลําพังและแบบกลุ่กลุ่มและส่งเสรมิการ
จินตนาการส่ือสาร

บอกหลักธรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาได้ ตระหนัก
ถึงคุณค่าการปฏิบัติตนจากหลักธรรมทางวันสําคัญของ
พระพุทธศาสนา

ผูเ้รยีนมีสมาธ ิมีจินตนาการ เรยีนรูเ้รือ่งวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนาได้

ผูเ้รยีนมีความสนใจและรว่มสนกุกับกิจกรรม

ต้องค่อยๆพยายามให้ความรูเ้กี่ยวกับวันสําคัญพระพุทธ
ศาสนา

ประเพณี เอกลักษณ์ ของศาสนาประจําชาติกําลังจะเลือน
หาย เพราะเด็กๆ ไม่ได้ปลกูฝังเลยในยคุน้ี

พระกรปพรรธ กวฺิวํโส 
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

การเรยีนรูว้ิถีชาวพุทธ

เทศบาล ๒ หนองบัว ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย

ประถมศึกษา

ความรูพ้ื้นฐานสําหรบัชาวพุทธ เป็นส่ิงที่
ชาวพุทธทกุชว่งวัย พึงจะต้องเรยีนรู ้
เพราะว่า การเป็นชาวพุทธต้องรูพ้ื้นฐาน
การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตาม หลักพระ
พุทธศาสนา

เพ่ือเด็กจะได้เรยีนรูว้ิถีชาวพุทธ

เพ่ือให้เด็กเข้าใจคําว่า พุทธศาสนา
มากขึ้น

เพ่ือให้เด็กสามารถนําความรูท้ี่ได้
รบั ไปปรบัใชก้ับการใชช้วีิตได้

โน๊ตบุค ส่ือวีดีโอ เรือ่งวิถีชาวพุทธสมา
ทโฟน สมุด ปากกา ดินสอ

ประเมินผลหลังจากการให้เน้ือหาสาระ
เกี่ยวกับวิถีชาวพุทธ ที่ถูกต้องเพ่ือนําไป
ปรบัใชใ้นชวีิตประจําวัน

๑.สวดมนต์ พรอ้มทัง้น่ังสมาธ ิ๕ นาท ี๒.พูดเกริน่นําเกี่ยวกับเน้ือหาที่จะ
สอนให้กับเด็ก ๓.พูดคุย ให้เด็กสนใจที่จะเรยีน เชน่ให้เล่นเกมสรา้งสมาธิ
สัก ๕ นาทแีล้วค่อยเริม่ สอดแทรกเน้ือหาความรูเ้ข้าไป 

๑.สวดมนต์ พรอ้มทัง้น่ังสมาธ ิ๕ นาที

๒.พูดเกริน่นําเกี่ยวกับเน้ือหาที่จะสอนให้กับเด็ก

๓.พูดคุย ให้เด็กสนใจที่จะเรยีน เชน่ให้เล่นเกมสรา้งสมาธสัิก ๕ นาทแีล้ว

ค่อยเริม่ สอดแทรกเน้ือหาความรูเ้ข้าไป

๔.อธบิายส่ิงที่สอนโดยใชคํ้าพูดที่งา่ยต่อการเข้าใจของเด็ก

๕.ถามแลกเปลี่ยนความรูป้ระสบการณ์กับเด็กๆให้กระชบัเวลา

หลังจากให้ความรูเ้สรจ็แล้ว ให้กลับมาทวนความรูก้ับเด็ก ว่าได้อะไร
จากการที่พระอาจารย์มาให้ความรูใ้นครัง้น้ี และจะนําไปปฏิบัติในการใช้
ชวีิตประจําวันอย่างไร 

แนวทางประพฤติตามแบบวิถีชาวพุทธ

65



สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระยอดชาย วรญาโณ

วิถีของชาวพุทธ

28 มิถุนายน 3108 ประถมศึกษา

การปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามแบบวิถีของชาวพุทธ

การมีสมาธ ิการส่ือสาร การประพฤติ

การที่เรามีสติ และสมาธ ิในการ ทําส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นส่ิงที่
เด็กทกุคนพึงคํานึงถึง

๘๐ เปอรเ์ซน็ต์  ที่เด็กสามารถเข้าใจในส่ิงที่ครูพระสอนศีล
ให้ความรูไ้ป และอีก๒๐เปอรเ์ซน็ต์ คือเด็กที่ดื้อ ไม่ค่อย
สนใจเอาแต่เล่นอย่างเดียวจึงไม่เข้าใจในส่ิงที่ครูพระสอน
ศีลธรรมอธบิายไป

ความรู ้ความเข้าใจ ในเน้ือหาที่สอน

ต้องมีสติ และมีสมาธ ิในการสอนให้มากขึ้น

ได้เรยีนรูว้่าเด็กสมัยใหม่ ไม่ค่อยมีความรูด้้านพุทธศาสนา 
จึงทําให้พระสอนศีลธรรม ได้มีบทบาทหน้าที่ ที่จะชว่ยแก้ไข
ปัญหาในส่วนน้ี

พระยอดชาย วรญาโณ
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

คุณธรรม

บ้านหัวดอย

ประถมศึกษา

นําเด็กยคุใหม่เข้าหาธรรมนําธรรมเข้าหา
เด็กยคุใหม่ให้ใส่ใจในธรรมพรอ้มน้อมนํา
มาปฎบิัติ

ให้เด็กได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจในพระ
พุทธศาสนาในยคุใหม่ด้วย
เทคโนโลยี

ให้เด็กได้เข้าใจในพระพุทธศาสนา
และมีพ้ืนฐานความรูเ้พ่ือไปต่อยอด
ในวันค้างหน้าโดยการนําของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรยีน

คุณธรรมนําให้เด็กมีความรูแ้ละ
เป็นคนดีของสังคม

ส่ือการเรยีนการสอนในโน็ตบุ๊ค 
ส่ิงของเล็กๆน้อยที่มอบเป็นรางวัลให้ผู้
ตอบถูกในกิจกรรมที่จัดขึ้นทา้ยคาบ
เรยีน

เด็กๆมีความสุขและได้แนวคิดดีๆในการ
สอนครัง้น้ี

โดยการให้แนะนําตัวของผูส้อนและนักเรยีนพรอ้มสอบถามอาชพีที่อยาก
จะเป็นและให้แนวคิดในประโยชน์ของการเรยีนในวิชาและให้หลักธรรม
แฝ่งไป

นําพาเด็กนักเรยีนทํางานเป็นกลุ่มและนําออกมาเสนอในห้องเรยีนและ

พาาออกไปเรยีนนอกพ้ืนที่เชน่วัดสถานที่สําคัญด้านประวัติศาสตรใ์นชุม

ชม

สอนในทางภาคการเรยีนและภาคการปฎบิัติและการศึกษาดูงานเพ่ือให้
เกิดแนวคิดดีๆและแนวคิดใหม่ๆ

พระพุทธศาสนากับเด็กสมัยใหม่ใส่ใจใน
คุณธรรม
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระจักรพันธ ์ปญฺญาวโร

พระพุทธศาสนากับเด็กยคุใหม่ใส่ใจธรรม

6 กรกฎาคม 2565 ประถมศึกษา

เด็กนักเรยีนสามารถนําหลักธรรมในเรือ่งที่สอนไป
ปฎบิัติใชไ้ด้ในการเรยีนและในชวีิตประจําวัน

นักเรยีนให้ความรว่มมือดีและให้ความสนใจในกิจกรรม
และส่ิงที่สอน

เป็นเด็กดีของพ่อแม่และคุณครูและสังคม

จัดตามลําดับทกุขัน้ตอน

มีนักเรยีนบางคนเล่นกันไม่สนใจแต่เป็นส่วนน้อย

หากิจกรรมดีๆเพ่ิมขึ้นอีก

ประสบการและแนวความรูใ้หม่ๆที่จะพัฒนาต่อยอดให้ดีกว่า
เดิม

พระจักรพันธ ์ปญฺญาวโร
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

        

ศาสนพิธี

วิไลเกียรติอุปถัมภ์

มัธยมศึกษาตอนต้น

การปฏิบัติตนในศาสนพิธ ีพิธกีรรม 
อย่างถูกต้อง เป็นการแสดงความ เคารพ
ในหลักคําสอน และธาํรง รกัษาไว้ซึง่
ศาสนาที่นับถือ

อธบิายการปฏิบัติตนใน
ศาสนพิธไีด้ถูกต้อง

ปฏิบัติตนในศาสนพิธไีด้ถูกต้อง

มีความมุ่งมัน่ในการทํางาน

ขัน้นํา (10 นาท)ี 1. ครูกล่าวทกัทายนักเรยีน พรอ้มเชค็ชือ่นักเรยีน 
2. นักเรยีนชมวีดีโอ เรือ่ง การทําบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยใช ้Powerpoint เรือ่ง 
ศาสนพิธ ีประกอบการสอน 
https://drive.google.com/file/d/1CZraMDZPBcAZ8ilslic4Bw08daux
NpF0/ view?usp=drivesdk (กรณีที่ไม่สามารถรบัชมวีดีโอได้ ครูสามารถ
เล่าเรือ่ง ประสบการณ์การไปรว่มพิธทีําบุญในงานมงคลต่างๆ ให้นักเรยีน
ฟัง) 
3. เมื่อนักเรยีนชมวีดีโอจบ ครูถามคําถามกระตุ้นความคิดนักเรยีน ดังต่อ
ไปน้ี - วีดีโอที่นักเรยีนได้ชมไปเป็นวีดีโอเกี่ยวกับเรือ่งอะไร (นักเรยีนตอบ
คําถามกระตุ้นความคิด) - นักเรยีนเคยไปรว่มงานแบบน้ีหรอืไม่ (นักเรยีน
ตอบคําถามกระตุ้นความคิด) - นักเรยีนเคยสงสัยหรอืไม่ว่าการจัดงาน
แบบน้ีต้องมีการจัดเตรยีมพิธอีย่างไร (นักเรยีนตอบคําถาม กระตุ้นความ
คิด) 
4. ครูอธบิายเชือ่มโยง เข้าสู่ เน้ือหาเรือ่ง ศาสนพิธ ีพรอ้มแจ้งจุดประสงค์
การเรยีนรู้

5. ครูอธบิายถึงเรือ่ง ศาสนพิธ ีแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ พิธทีําบุญงาน
มงคล และงานอวมงคล
- พิธทีําบุญงานมงคล เป็นการทําบุญในโอกาสต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสุข 
ความเจรญิ ความเป็นสิรมิงคล หรอืเพ่ือฉลองความสําเรจ็ เชน่ บุญขึ้น
บ้านใหม่ ทําบุญแต่งงาน ทําบุญในวันคล้ายวันเกิด ทําบุญฉลองพระบวช
ใหม่
- พิธทีําบุญงานอวมงคลเป็นการทําบุญที่เกี่ยวเน่ืองกับการตาย นิยมทํา
กัน ๒ อย่าง คือ ทําบุญหน้าศพ ที่เรยีกว่า ทําบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน หรอื ๑๐๐ 
วัน และทําบุญอัฐ ิซึง่เป็นการทําบุญระลึกถึงการตายของบรรพบุรุษผูล้่วง

ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว

ลับไปแล้วในวันคล้ายวันตายของทา่นผูน้ั้น
6. นักเรยีนตอบคําถามกระตุ้นความคิด
- ให้นักเรยีนชว่ยยกตัวอย่าง พิธทีําบุญงานมงคล ที่นักเรยีนเคยได้ไปรว่มหรอืพบเห็นมา
- ให้นักเรยีนชว่ยยกตัวอย่าง พิธทีําบุญงานอวมงคล ที่นักเรยีนเคยได้ไปรว่มหรอืพบเห็นมา
7. แบ่งนักเรยีนออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือศึกษาการเตรยีมศาสนพิธ ีผา่นส่ือการสอน “ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว” 
- นักเรยีนกลุ่มที่ 1 รบัส่ือการสอน “ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว” พิธทีําบุญงานมงคล 
- นักเรยีนกลุ่มที่ 2 รบัส่ือการสอน “ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว” พิธทีําบุญงานอวมงคล 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

ศาสนพิธี

วิไลเกียรติอุปถัมภ์

มัธยมศึกษาตอนต้น

8. นักเรยีนศึกษาการเตรยีมศาสนพิธ ีผา่นส่ือการสอน “ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว”
วิธกีารศึกษาผา่นส่ือการสอน ตามขัน้ตอนต่อไปน้ี
- นักเรยีนเปิดส่ือการสอน “ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว” ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องนํามาจัดเตรยีมศาสนพิธี
- นักเรยีนชว่ยกันจัดเตรยีมศาสนพิธ ีตามอุปกรณ์ในส่ือการสอน ตามประเด็นดังน้ี
1) การเตรยีมที่ตัง้พระพุทธรูปและเครือ่งบูชา
2) การวงด้ายสายสิญจน์
3) การปูลาดอาสนะ
4) การเตรยีมเครือ่งรบัรอง
9. นักเรยีนจัดเตรยีมศาสนพิธ ีในส่ือการเรยีนรูเ้สรจ็แล้ว ครูและนักเรยีนรว่มกันตรวจสอบความถูกต้องของ
การจัดเตรยีมศาสนพิธ ีโดยเริม่จากกลุ่ม พิธทีําบุญงานมงคล แล้วสาธติการจุดธูปเทยีน ดังน้ี
- นักเรยีนตัวแทน 2 คน ของกลุ่ม ได้จําลองขัน้ตอนพิธทีําบุญในงานมงคล โดยเป็นการ
สาธติการจุดธูปเทยีนที่โต๊ะหมู่บูชา ใน Powerpoint หรอืส่ือการสอน “ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว”
- ครูอธบิายเพ่ิมเติม “เมื่อเจ้าภาพจุดธูปเทยีนที่โต๊ะบูชาแล้ว ก็จะสวดบูชาพระรตันตรยั
อาราธนาศีล รบัศีล และอาราธนาพระปรติร แล้วพระสงฆเ์จรญิพระพุทธมนต์ พอเริม่สวดมงคล
สูตรที่ขึ้นต้นบทว่า “อเสวนา...” เจ้าภาพจุดเทยีนนามนต์ที่ภาชนะสําหรบัทํานามนต์”
10. ครูและนักเรยีนรว่มกันตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเตรยีมศาสนพิธ ีพิธทีําบุญงานอวมงคล
แล้วสาธติการจุดธูปเทยีน ดังน้ี
- นักเรยีนตัวแทน 2 คน ของกลุ่ม ได้จําลองขัน้ตอนพิธทีําบุญในงานมงคล โดยเป็นการ
สาธติการจุดธูปเทยีนที่โต๊ะหมู่บูชา ใน Powerpoint หรอืส่ือการสอน “ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว”
- ครูอธบิายเพ่ิมเติม “ในพิธทีําบุญงานอวมงคลนอกจากจุดธูปเทยีนที่โต๊ะบูชาแล้ว จะต้องมีการจุด
ธูปเทยีนที่หน้าศพหรอือัฐหิรอืรูปบรรพบุรุษด้วย และเมื่อเจ้าภาพจุดธูปเทยีนที่โต๊ะบูชาแล้ว
ก็จะสวดบูชาพระรตันตรยั อาราธนาศีล รบัศีล ฟังสวดมนต์ ฟังเทศน์ หรอืบังสุกลุด้วย”

ขัน้สรุป (10 นาท)ี 11. ครูชมเชยนักเรยีนทกุกลุ่ม และให้ข้อคิดกับนักเรยีน เกี่ยวกับเรือ่งการปฏิบัติตนใน
การเข้ารว่มศาสนพิธ ี12. นักเรยีนซกัถามข้อสงสัยจากบทเรยีน 13. นักเรยีนทําใบงาน เรือ่ง ศาสนพิธ ี
ใน Liveworksheets

ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว

70



แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

ศาสนพิธี

วิไลเกียรติอุปถัมภ์

มัธยมศึกษาตอนต้น

ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว

การประเมินผล

10.1 การวัดผล จุดประสงค์ วิธกีารวัด เครือ่งมือวัดผล เกณฑ์การผา่น
จุดประสงค์ 
1. อธบิายการปฏิบัติตนใน ศาสนพิธไีด้ถูกต้อง (K) จากการตอบคําถามใน ใบงาน เรือ่ง ศาสนพิธ ีใน 
Liveworksheet ใบงาน เรือ่ง ศาสนพิธ ีใน Liveworksheet ได้คะแนนคุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป 
2. ปฏิบัติตนในศาสนพิธ ีได้ถูกต้อง (P) จากการเตรยีมศาสนพิธ ีผา่นส่ือการสอน “ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว” ส่ือ
การสอน “ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว” ได้คะแนนคุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป 
3. มีความมุ่งมัน่ในการทํางาน (A) สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ได้คะแนนคุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป 
10.2 เกณฑ์การประเมินผล ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้ระดับคะแนน ระดับ 3 (ดีมาก) ระดับ 2 (พอใช)้ 
ระดับ 1 (ควรปรบัปรุง) 
ด้านความรูค้วามเข้าใจ (K) อธบิายการปฏิบัติตนใน ศาสนพิธไีด้ถูกต้อง ได้คะแนน 4-5 คะแนน ได้คะแนน 2-3 
คะแนน ได้คะแนน ตากว่า 2 คะแนน 
ด้านทกัษะกระบวนการ (P) ปฏิบัติตนในศาสนพิธไีด้ถูกต้อง นักเรยีนเตรยีมศาสนพิธ ีผา่นส่ือการสอน 
“ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว” ทําได้ถูกต้อง ตัง้แต่ 3 – 4 ประเด็น นักเรยีนเตรยีมศาสนพิธ ีผา่นส่ือการสอน 
“ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว” ทําได้ถูกต้อง ตัง้แต่ 1 – 2 ประเด็น นักเรยีนเตรยีมศาสนพิธ ีผา่นส่ือการสอน 
“ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว” ไม่ถูกต้องทกุประเด็น 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) มีความมุ่งมัน่ในการทํางาน 
1. เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 
2. ปฏิบัติกิจกรรม และส่งงานตรงตามเวลาที่กําหนด 
3. ตัง้ใจเรยีน มี 2 รายการจากคุณภาพระดับดีมาก มี 1 รายการจากคุณภาพระดับดีมาก

ส่ือ/อุปกรณ์
9. ส่ือการเรยีนรู ้
9.1 Powerpoint เรือ่ง ศาสนพิธ ีhttps://docs.google.com/presentation/d/18xD- 
713XioHrTxETsLItzpO3PKRclOHs/edit#slide=id.p1 
9.2 วีดีโอ เรือ่ง การทําบุญขึ้นบ้านใหม่ 
https://drive.google.com/file/d/1CZraMDZPBcAZ8ilslic4Bw08dauxNpF0/ view?usp=drivesdkส 
9.3 ส่ือการสอน “ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว” พิธทีําบุญงานมงคล 
9.4 ส่ือการสอน “ศาสนพิธงีา่ยนิดเดียว” พิธทีําบุญงานอวมงคล 
9.5 ใบงาน เรือ่ง ศาสนพิธ ีใน Liveworksheets https://www.liveworksheets.com/4-cc1054914ta
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระสมภพ สุจิตฺโต (หมีคํา)

ศาสนพิธี

๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรยีนส่วนใหญ่สามารถอธบิายการปฏิบัติตนใน
ศาสนพิธไีด้ถูกต้อง

นักเรยีนส่วนใหญ่สามารถที่จะปฏิบัติตนในศาสนพิธไีด้ถูก
ต้อง

นักเรยีนส่วนใหญ่มีความกระตือรอืล้นในการทํางานเพ่ิม

มากขึ้น

รอ้ยละ 80 ได้คะแนนคุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

เรือ่งส่ือการสอนที่นักเรยีนสามารถมามีส่วนรว่มในการ
ปฏิบัติจรงิได้

ควบคุมเวลาให้เหมาะสม

เมื่อมีการลงมือปฏิบัติจรงินักเรยีนก็จะสามารถเข้าใจใน
เน้ือหางา่ยขึ้นและสามารถนําไปใชไ้ด้จรงิ

พระสมภพ สุจิตฺโต (หมีคํา)
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

พุทธประวัติ 

ดอนศิลาผางาม

มัธยมศึกษาตอนต้น

พุทธประวัติ ๑.การประสูติ  ๒.การเห็น
เทวทตู ๔  ๓.การแสวงหาความรู ้   ๔.การ
บําเพ็ญทกุกรกิรยิา

ผูเ้รยีนสามารถเล่าพุทธประวัติได้
อย่างถูกต้อง  สามารถนําพุทธ
ประวัติไปประยกุต์ใชใ้นชวีิตได้
อย่างถูกต้อง 

การส่ือสาร  การทํางานเป็นกลุ่ม   
การมีจินตนาการ และการสังเกต 

มีความสนใจอยากศึกษาพุทธ
ประวัติ  / มีความซือ่สัตย์สุจรติ  / 
มีความสามัคคี 

แบบทดสอบก่อนและหลังเรยีน โน๊ต
บุ๊ค  ส่ือวีดีโอพุทธประวัติ กระดาษ
ปอนด์ขาว ปากกาเคมี 

แบบทดสอบก่อนและหลังการเรยีน  
ตรวจผลงานการนําเสนอแบบกลุ่ม 

สวดมนต์  น่ังสมาธ ิ๕ นาท ี กระตุ้นด้วยคําถาม “พุทธประวัติหมายถึงอะไร 
มีความสําคัญกับการใชช้วีิตของเราหรอืไม่ อย่างไร”  ให้ผูเ้รยีนแลกเปลี่ยน
เรยีนรูก้ัน ๕ นาท ี

๑.สวดมนต์ น่ังสมาธ ิ๕ นาที

๒.กระตุ้นด้วยคําถาม และให้นักเรยีนแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ัน ๕ นาท ี

๓.ให้นักเรยีนทําแบบทดสอบก่อนเรยีน โดยการจับคู่ชว่ยกันทําแบบ

ทดสอบ  

๔.แบ่งนักเรยีนออกเป็น ๔ กลุ่ม ให้ตัวแทนกลุ่มมารบัใบงาน เรือ่งพุทธ

ประวัติโดยแบ่งเป็น ๔ ตอน แล้วนําไปศึกษารว่มกันในแต่ละกลุ่ม 

๕.ให้นักเรยีนดูส่ือวีดีโอเรือ่ง พุทธประวัติแบบย่อ  

๖.ทํากิจกรรมกลุ่มโดยการสรุปแล้วเขียน เรือ่งพุทธประวัติ ตามใบงานที่

ได้รบัมอบหมาย ในกระดาษปอนด์ขาว แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มออกมา

นําเสนอหน้าชัน้เรยีน 

๗.ให้นักเรยีนจับคู่แบบเดิมทําแบบทดสอบหลังเรยีน แล้วเฉลยแบบ

ทดสอบ 

ครูและนักเรยีนรว่มกันสรุปความรูเ้รือ่งพุทธประวัติ และการนําความรู้
น้ันไปประยกุต์ใชใ้นชวีิตได้อย่างถูกต้อง 

พุทธประวัติ 
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระมหาภาคิน สิรภิทโฺท

พุทธประวัติ 

8 กรกฎาคม 2565 มัธยมศึกษาตอนต้น

ผูเ้รยีนได้เรยีนรูพุ้ทธประวัติด้วยตัวเอง และสามารถนําไป
ประยกุต์ใชใ้นชวีิตประจําวันได้

พัฒนาทกัษะด้านการส่ือสาร การทํางานเป็นกลุ่ม การมี
จินตนาการ และการสังเกต

มีความสนใจอยากเรยีนรูพุ้ทธประวัต มีความสามัคคี มีค
วามซือ่สัตย์สุจรติ สามารถนําหลักธรรมจากการเรยีนรูไ้ป
ปรบัประยกุต์ในชวีิตได้

การจัดการเรยีนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์การเรยีน
รู ้(K-S-A) ประมาณ ๘๐ เปอรเ์ซน็ต์ เน่ืองจากนักเรยีนบาง
คนไม่กล้าแสดงออก และบางคนไม่มีความสนใจใน
กิจกรรม

ผูเ้รยีนส่วนใหญ่มีความสนใจใฝ่รู ้และสนกุในการทํา
กิจกรรมรว่มกัน 

ผูส้อนจะต้องควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูใ้น
แต่ละชว่งให้เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการจัดการ
เรยีนรูท้ี่ได้วางแผนไว้แล้ว  

ผูส้อนได้เห็นความสําคัญของการวางแผนการสอนในแต่ละ
ครัง้ และการบรหิารจัดการเพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
มากที่สุด 

พระมหาภาคิน สิรภิทโฺท
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

บ้านค่า

มัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อควรปฏิบัติในวันสําคัญทางพระ
พุทธศานา

เพ่ือให้นักเรยีนรูแ้ละเข้าใจความ
หมายของวันสําคัญของพระพุทธ
ศาสนา

ทกัษะการรวบรวมข้อมูล /คิด
วิเคราะห์/สรา้งความรู/้การนํา
ความรูไ้ปใช/้การประยกุต์ใชค้วามรู้
/กระบวรการตัดสินใจ/ทกัษะการ
เปรยีบเทยีบ/ทกัษะการให้เหตุผล

เพ่ือให้นักเรยีนปฏิบัติตนได้ถูกและ
ตรงตามหลักธรรมแล้วแก้ไขปัญหา
ได้

กระดาษชาป สีระบายภาพ ปากกาเคมี

การให้คะแนนดูกการสามัคคีชว่ยกันทํา
งาน เน้ือหาที่ฟังแล้วนักเรยีนผูอ้ื่นตอบคํา
ถามได้ มีความชดัเจนไม่ตกหล่น ความ
สวยงามในการตกแต่งและความคิด
สรา้งสรรค์ ประเมินตามดุลพินิจของผู้
สอน

ให้นักเรยีนทอ่งบทเพลง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มตามวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา(หากนักเรยีนมี

น้อยให้แบ่งวันสําคัญที่เหลือไปในคาบถัดไป) แจกกระดาษชาปแล้ว

ปากกาเคมีและสีต่างๆให้แต่ละกลุ่ม หลังจากน้ันให้นักเรยีนจับฉลากว่า

กลุ่มไหนได้วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดแล้วให้หัวข้อนักเรยีน ว่า

ส่ิงที่ควรปฏิบัติและกิจกรรมในวันน้ันๆมีอะไรควรทําอะไร และไม่ทําอะไร 

และให้มีการตกแต่งวาดภาพประกอบให้สวยงามและเพ่ือให้พรเีซนต?และ

ตัง้คําถามให้นักเรยีนกลุ่มอื่นชว่ยกันตอบให้ในกลุ่มจัดเตรยีมการแสดง

เหตุการณ์สําคัญในวันน้ันๆมาไม่เกิน5นาท ีผูส้อนควรชกัจูงให้เด็กคิดเอง

และให้คําแนะนําชีแ้นะเด็กตามสมควร

ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มออกมาพรเีซนต์ตกผลึกในส่ิงที่ตนส่ือออกมาให้
เพ่ือนๆฟังและถามคําถามกับเพ่ือนรว่มชัน้และครูชว่ยสรุปประเด็น

ข้อควรปฏิบัติในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

75



สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระชณิตว์มาส ชวนปญฺโญ จากเครอื

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

10 มิถุนายน 2565 มัธยมศึกษาตอนต้น

การวางตนในสังคมพระพุทธศาสนาควรวางตนอย่างไรให้
เหมาะผมกับตนและกระปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักการ
ทางพระพุทธศาสนา

ทกัษะการรวบรวมข้อมูล /คิดวิเคราะห์/สรา้งความรู/้
การนําความรูไ้ปใช/้การประยกุต์ใชค้วามรู/้กระบวรการ
ตัดสินใจ/ทกัษะการเปรยีบเทยีบ/ทกัษะการให้เหตุผล

หลักการสังคหวัตถุ4 เป็นคุณธรรมในเรือ่งน้ีโดยมีธรรม
อื่นๆของวันสําคัญต่างมาประกอบด้วย

ทางมโนธรรมน้ันเป็นไปตามกําหนดแต่เรือ่งของการจะ
ปฏิบัติให้ตลอดลอดฝ่ังย่อมอยู่ที่ความถี่ในการฝึกปฏิบัติ
เน่ืองจากปัจจุบันเด็กมีสมาธส้ัินมากกว่าเดิมทนรออะไรไม่
ได้และมีความเห็นผดิจากการศึกษาแบบผดิในส่ือออน
ไลน์ต่างๆ

การเรยีกสติน้ันสําคัญมากเน่ืองจากมีนักเรยีนบางส่วน
สมาธส้ัินไม่อดทนเล่นกันบ้างเสียงดังบ้างต้องใชคํ้ากระตุ้น
สติให้นักเรยีนสนใจตามสมควร

การพูดการสือสารให้มีความรูสึ่กสนกุให้กับผูเ้รยีนมากขึ้น

หากเรามัวแต่ป้อนข้อมูลให้อย่างเดียวนักเรยีนจะไม่สามารถ
คิดเองได้จะไม่สามารถตัดสินใจเองให้ถูกต้องได้

พระชณิตว์มาส ชวนปญฺโญ จากเครอื
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

พระรตันตรยั

ดอยแสนใจ (ตชด.อนสุรณ์ป

มัธยมศึกษาตอนต้น

พระรตันตรยั ประกอบด้วย พระพุทธ พระ
ธรรม และพระสงฆ ์ซึง่มีความสําคัญต่อ
พุทธศาสนิกชน และชาวโลก ดังน้ัน ทกุ
คนจึงควรแสดงความเคารพต่อพระ
รตันตรยั

อธบิายความหมายและคุณค่าของ
พระรตันตรยัได้ 

นําความรูแ้ละคุณค่าของพระ
รตันตรยัไปประยกุต์ใชไ้ด้

แสดงความเคารถต่อพระรตันตรยั
ได้อย่างเหมาะสม

๑. ใบความรูเ้รือ่ง พระรตันตรยั  
๒. วิดีทศัน์ พุทธประวัติ

๑. การสังเกตการณ์ปฏิบัติของ
นักเรยีนในการทํากิจกรรม  ๒. แบบ
บันทกึการปฏิบัติที่แสดงถึงความเคารพ
พระรตันตรยั

๑. สวดมนต์บูชาพระรตันตรยั  ๒. ทําสมาธกิ่อนเรยีน ๕ นาท ี

๑. พระสอนศีลธรรม ให้นักเรยีนสวดมนต์บทสรรเสรญิพุทธคุณ 

ต่อจากการสวดมนต์บูชาพระรตันตรยั 

๒. พระสอนศีลธรรม ตัง้คําถามให้นักเรยีนชว่ยกันตอบ 

๓. พระสอนศีลธรรม อธบิายเชือ่มโยงให้นักเรยีนเข้าใจความหมาย 

และความสําคัญของพุทธคุณ ๙ 

๔. พระสอนศีลธรรม แบ่งกลุ่ม จํานวน ๓ กลุ่ม ๆ ละ ๕  คน 

๕. นักเรยีนชว่ยกันศึกษาหาความรูเ้รือ่ง พระรตันตรยั จากใบความ

รู ้หรอืหนังสือเรยีน และสรุปสาระสําคัญ 

๖. สมาชกิแต่ละคนในแต่ละกลุ่ม ผลัดกันอธบิายความหมายของ

พุทธคุณ ๙ และแนวทางการปฏิบัติตน ที่แสดงความเคารพต่อพระ

รตันตรยั 

๗. พระสอนศีลธรรม สุ่มตัวแทนกลุ่มละ ๒ – ๓ คน นําเสนอผลงาน

หน้าชัน้ และให้เพ่ือน ๆ แสดงความเห็น 

๘. นักเรยีนทกุคนรว่มกันวางแผนการปฏิบัติตนที่แสดงถึงความ

เคารพพระรตันตรยั และบันทกึผล 

พระสอนศีลธรรม และนักเรยีนรว่มกันสรุปความสําคัญของพระ
รตันตรยั (พุทธคุณ ๙) และการปฏิบัติตนต่อพระรตันตรยัอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

คุณค่าของพระรตันตรยั
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระมหาสุวรรณ รตนวํโส

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

27 พฤษภาคม 2608 มัธยมศึกษาตอนต้น

แนวทางการปฏิบัติตนต่อพระรตันตรยัได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติตน เชน่ การก
ราบไหว้ และการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ

การทําความดี และการแสดงความเคารพต่อพระรตันตรยั 
และปฏิบัติตนบูรณาการหลักพุทธคุณ ๙

การจัดการเรยีนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์ ที่กําหนด
ใน (K-S-A) ที่กําหนดทกุประการ 

นักเรยีนมีความสุข ในการทํากิจกรรม และตอบคําถาม และ
รว่มกันแสวงหาความรู ้เพ่ือนําไปประยกุต์ กับการดําเนิน
ชวีิต ในฐานะพุทธศาสนิกชน 

ผูส้อนจะต้องพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน ให้สอดคล้อง
กับบรบิทของนักเรยีน และหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
(สพฐ.) และการนําไปใชใ้นชวีิตประจําวันได้

นักเรยีนได้เรยีนรูใ้นห้องเรยีน วิธกีารปฏิบัติตนต่อพระ
รตันตรยั นําหลักธรรมไปปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม 
และชุมชน รว่มไปถึงแลกเปลี่ยนเรยีนรูว้ิถี การปฏิบัติตน ข
องศาสนิกอื่น ๆ การ   บูรณาการศาสนสัมพันธ ์วัฒนธรรม 
ผา่นการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้แบบเล่าเรือ่ง 

พระมหาสุวรรณ รตนวํโส
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..…………………………กิจกรรม………………………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

        

ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา

ลํานาพอง

มัธยมศึกษาตอนต้น

๑. วิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธ
ศาสนา
๒. พระพุทธศาสนาชว่ยสรา้งความเข้าใจ
อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน
๓. พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรมไทย
๔. พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์และ
มรดกของสังคมไทย
๕. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
๖. พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบ
สังคม

นักเรยีนสามารถวิเคราะห์ความ
สําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ
ที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมและ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาใน
ฐานะที่เป็นเอกลักษณ์และมรดก
ของชาติ

นักเรยีนสามารถวิเคราะห์ความ
สําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่
เป็นรากฐานของวัฒนธรรมและ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาใน
ฐานะที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกของ
ชาติ

รกัชาติ ศาสนา กษัตรยิ์  ซือ่สัตย์ 
สุจรติ
มุ่งมัน่ในการทํางาน มีวินัย

นําเข้าสู่บทเรยีน (๑๐ นาท)ี
๑. ครูเชค็ชือ่นักเรยีนเพ่ือเตรยีมพรอ้มให้นักเรยีนเข้าเรยีน
๒. ครูทบทวนเน้ือหาเรือ่งที่เรยีนในคาบที่แล้ว โดยการสุ่มถามคําถามเพ่ือ
รบัคะแนนพิเศษ
๓. ครูให้นักเรยีนดูภาพการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ณ ศูนย์การประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และให้นักเรยีนรว่มกันแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่อไปน้ี
-การประชุมของชาวพุทธนานาชาติดังในภาพน้ี ให้ข้อคิดอย่างไรบ้าง

กิจกรรมการเรยีนรู ้(๕๐ นาท)ี

๑. ครูเชค็ชือ่นักเรยีนเพ่ือเตรยีมพรอ้มให้นักเรยีนเข้าเรยีน
๒. ครูทบทวนเน้ือหาเรือ่งที่เรยีนในคาบที่แล้ว โดยการสุ่มถามคําถามเพ่ือ
รบัคะแนนพิเศษ
๓. ครูให้นักเรยีนดูภาพการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ณ ศูนย์การประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และให้นักเรยีนรว่มกันแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่อไปน้ี
-การประชุมของชาวพุทธนานาชาติดังในภาพน้ี ให้ข้อคิดอย่างไรบ้าง
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน (๓๐ นาท)ี
๔. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มกลุ่ม 3 คน รว่มกันศึกษาความรูเ้รือ่ง ความ
สําคัญของพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรยีน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ครอบคลมุหัวข้อต่อไปน้ี
๑) พระพุทธศาสนาชว่ยสรา้งความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน
๒) พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย
๓) พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์และมรดกของสังคมไทย
๔) พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
๕) พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบสังคม
๖. ครูให้นักเรยีนสรุปเน้ือหาเป็น Mapping ลงในกระดาษที่ครูแจกให้
๖. นักเรยีนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอ โดยครูสุ่มหมายเลขจาก วงล้อสุ่ม

ชือ้มหัศจรรย์สมาชกิแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธบิายความรูท้ี่ได้จากการ 

ศึกษาให้เพ่ือนฟัง ตามประเด็นที่กําหนด ผลัดกันซกัถามข้อสงสัยและ

อธบิายจนทกุคนมีความเข้าใจชดัเจนตรงกัน

พระพุทธศาสนา
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ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมินผล

สัจจะ

๑. หนังสือเรยีนสังคมศึกษาสาสนาและ
วัฒนธรรม ม.๒
๒. ส่ือ power point
๓. ใบงานสรุป my mapping
๔. แบบทดสอบหลังเรยีนเรือ่ง เรือ่งประวัติและ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา
๕. วงล้อมสุ่มเลขที่มหัศจรรย์
อุปกรณ์ ๑. โน้ตบุ๊ค
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.aksorn.com/LC/REI/M2/03

ด้านที่วัดประเมิน วิธกีาร เครือ่งมือที่ใช ้เกณฑ์การ
ประเมิน
K (ความรู)้ การตอบคําถาม
การซกัถามข้อสงสัย
คําถามในเน้ือหา มีส่วนรว่มในการตอบคําถาม 
ถือว่าผา่น
P (กระบวนการ) การตรวจใบงาน สรุป my 
mapping ใบงานเรือ่ง สรุป my mapping รอ้ยละ 
๕๐ ผา่นเกณฑ์
A (พฤติกรรม) -การสังเกตพฤติกรรมการเรยีนรู้
ของนักเรยีนรายบุคคล
-การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
-การตรวจงานนักเรยีน -แบบแบบสังเกต
พฤติกรรมการเรยีนรูข้องนักเรยีนรายบุคคล
-แบบแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
-แบบตรวจงานนักเรยีน คะแนนประเมิน
อยู่ในระดับดีถือว่าผา่น

ข้ันสรุป
๑๐. ครูให้นักเรยีนรว่มกันอภิปรายและทบทวนความรู ้โดยรว่มกันสรุปสาระสําคัญผา่นส่ือ PPT 
๑๑. ครูเปิดโอกาสให้นักเรยีนซกัถามข้อสงสัย และมอบหมายให้นักเรยีนไปศึกษาล่วงหน้าในบทต่อไป

ข้ันกิจกรรม

๔. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มกลุ่ม 3 คน รว่มกันศึกษาความรูเ้รือ่ง ความสําคัญของพระพุทธศาสนา จากหนังสือ
เรยีน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ครอบคลมุหัวข้อต่อไปน้ี  

1) พระพุทธศาสนาชว่ยสรา้งความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2) พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย 
3) พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์และมรดกของสังคมไทย 
4) พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน 
5) พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบสังคม 

๕. ครูให้นักเรยีนสรุปเน้ือหาเป็น Mapping ลงในกระดาษที่ครูแจกให้ 
๖. นักเรยีนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอ โดยครูสุ่มหมายเลขจาก วงล้อสุ่มชือ้มหัศจรรย์สมาชกิแต่ละคนในกลุ่ม
ผลัดกันอธบิายความรูท้ี่ได้จากการ ศึกษาให้เพ่ือนฟัง ตามประเด็นที่กําหนด ผลัดกันซกัถามข้อสงสัยและ
อธบิายจนทกุคนมีความเข้าใจชดัเจนตรงกัน 
๗. ครูอธบิายเน้ือหาผา่น power point ตามหัวข้อต่อไปน้ี 

๑) วิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธศาสนา 
๒) พระพุทธศาสนาชว่ยสรา้งความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๓) พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย 
๔) พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์และมรดกของสังคมไทย 
๕) พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน ๖) พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบสังคม 

๘. ครูให้นักเรยีนทําแบบทดสอบหลังเรยีนหน่วยการเรยีนหน่วยการเรยีนรูท้ี่ ๑ เรือ่งประวัติและความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..…………………………กิจกรรม………………………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา

ลํานาพอง

มัธยมศึกษาตอนต้น

พระพุทธศาสนา
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระธนาวุฒ ิธนวุฒโฺฑ

ความสําคัญของพระพุทธศาสนา

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ มัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรยีนสามารถอธบิายความหมาย ลักษณะและความ
สําคัญของวัฒนธรรมตลอดจนยกตัวอย่าง
องค์ประกอบของความสําคัญของพระพุทธศาสนาได้ พรอ้ม
กับจําแนกประเภทของหลักธรรมได้

นักเรยีนสามารถอธบิายความสําคัญและ สรุปประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้

นักเรยีนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาที่สําคัญในสังคม
ไทยและเลือกปฏิบัติตามหลักธรรมที่สําคัญ
ของศาสนาต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายด้วยความ
รบัผดิชอบตรงต่อเวลาและให้ความ
รว่มมือกับบุคคลอื่นในการทํางานรว่มกันได้

นักเรยีนสามารถอธบิายความสําคัญของสาเหตุของการมี
ศาสนา พรอ้มกับอธบิายหน้าที่ของศาสนา
ตลอดจนอิทธพิลของศาสนาที่มีต่อการดําเนินชวีิต

นักเรยีนสามารถอธบิายความสําคัญของสาเหตุของการมี
ศาสนา พรอ้มกับอธบิายหน้าที่ของศาสนา
ตลอดจนอิทธพิลของศาสนาที่มีต่อการดําเนินชวีิต

ทางผูส้อนจะต้องมีส่ือทํามือให้นักเรยีนดูมากกว่าน้ี

เรยีนรูผู้เ้รยีน เรยีนรูเ้น้ือหา และได้ทกัษะในการสอนมาก
ขึ้น

พระธนาวุฒ ิธนวุฒโฺฑ

81



ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..…………………กิจกรรม………………………………….………………….……

นักเรียนระดับช้ัน………………………..…ภาคเรียนที๑่….ปีการศึกษา…๒๕๖๕..เวลา.๑.คาบ/ชม. 

โรงเรียน…………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ให้นักเรยีนสวดมนต์บูชาพระรตันไตร น่ังสมาธ ิอย่างน้อย ๕ นาที

ศีล ๕ กับการส่ือสารผา่นมัลติมีเดีย

ป่าตึงพิทยานกุลู

มัธยมศึกษาตอนต้น

ศีล ๕ นําความสุขต่อตนเอง ครอบครวั 
และสังคม วิเคราะห์แนวทางในการรกัษา
ศีล ๕ และตระหนักใน ความสําคัญของ
การกระทําดี ทําให้จิตใจบรสิุทธ ิสังคม
เป็นสุข

เพ่ือให้นักเรยีน มีความเข้าใจใน
เรือ่งศีล ๕ เพ่ือให้นักเรยีนมี
แนวทางปฎบิัติตามหลักศีล ๕ 
เพ่ือให้นักเรยีนตะหนักถึงการ
รกัษาศีล ๕

เพ่ือให้นักเรยีนเรยีนรูใ้นการใชส่ื้อ 
ในการส่ือสารเรือ่งศีล ๕ ผา่นส่ือ
มัลติมีเดีย ให้มีทกัษะด้านการถ่ายทํา
และตัดต่อภาพและวีดีโอด้วย
โปรแกรมบนสมาทโฟน เพ่ือให้
สามารถอธบิายเรือ่งศีล ๕ อย่างถูก
ต้อง และนําไปเผยแผไ่ด้อย่างถูกต้อง

เพ่ือให้นักเรยีนได้มีโอกาสในการ
เรยีนรูใ้หม่ๆ ทัง้ในด้านศีลธรรม 
ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และสามารถนํามาปรบัใชใ้นชวีิต
ประจําวันได้อย่างเห็นผล

แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่ม ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน เปิดส่ือตัวอย่างให้
นักเรยีนดู
พระสอนศีลธรรมให้เด็กๆเลือกหัวข้อ ศีลทัง้ ๕ ข้อ ไปกลุ่มละ ๑ ข้อ
ให้นักเรยีนแตกประเด็นตีความหมาย ศีล ๕ ข้อ ตามโจย์ที่ไดรบัไป โดย
การเขียนลงในสมุด เชน่ 
กลุ่มที่ ๑ ศีลข้อที่ ๑ ห้ามฆา่สัตว์ 
กลุ่มที่ ๒ ห้ามลักทรพัย์ 
กลุ่มที่ ๓ ห้ามประพฤติผดิในกาม 
กลุ่มที่ ๔ ห้ามพูดปด 
กลุ่มที่ ๕ ห้ามดี่มสุราหรอืของมึนเมา
เมื่อแต่ละกลุ่มสามาถแตกประเด็นทําความเข้าใจเรือ่งศีล ๕ ดีแล้ว
ให้นักเรยีนคิดบทละครสะทอ้นสังคม (story ) มา กลุ่มละ ๑ เรือ่ง เพ่ือนํา
ไปสรา้งเป็นละครสะทอ้นสังคม มานําเสนอ ในสัปดาห์ต่อไป สอน
เทคนิคการถ่ายภาพ และตัดต่อวีดีโด โดยโปรแกรมงา่ยๆบนสมาทโฟน

ศีล ๕ กับการส่ือสารผา่นมัลติมีเดีย

ข้ันสรุป
เมื่อนักเรยีนเลือกหัวข้อได้แล้ว ให้จับประเด็นในแต่ละหัวข้อที่ได้

รบัไป ออกมาสรุปบรรยายที่หน้าชัน้ก่อน ผูส้อนจะได้แนะนําแนวทางวิถี
การถ่ายทําดําเนินเรือ่งต่อไป

ส่ือ/อุปกรณ์
โน๊ตบุค ส่ือวีดีโอ เรือ่งศีล ๕ สมาทโฟน สมุด 
ปากกา ดินสอ

การประเมินผล
๑. การสังเกตการปฏิบัติของ นักเรยีนในการทํา
กิจกรรม 
๒.ประเมินผลจากหลังการ เรยีนการสอน
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑

๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่…………………………………………………..

    (.................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

เจ้าอธกิารอภิชาติ รติโก

ศีล ๕ ผา่นส่ือมัลติมีเดีย

๒๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มัธยมศึกษาตอนต้น

สาเหตุของการไม่ทําความดีของนักเรยีน และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาด้วยศีล ๕ การใชส้มาทโฟนไปในทางที่ถูกต้อง
ให้สมกับวัย และบงถึงคุณและโทษของการใชส่ื้อได้อย่าง
ชดัเจน

ระหว่างการจัดการเรยีนการสอน ทกัษะการวิเคราะห์
แนวทางที่สามารถ ปฏิบัติได้ เชน่ มีความเมตตาต่อผูอ้ื่น 
ซือ่สัตย์ และไม่พูดโกหก การเป็นผูเ้รือ่งศีล ๕ อย่างเข้าใจ 
การใชส้มาทโฟนให้เหมาะสมกับวัย ทัง้ทางด้านทกัษะการ
ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ การตัดต่อ การใชโ้ปรแกรม ที่ผูส้อนให้
อิสระแก่นักเรยีนตามความถนัด และและเปลี่ยนความรูก้ัน
ในด้านการใชโ้ปรแกรม

การทําความดีของนักเรยีน และแนวทาง การแก้ไขปัญหา
ด้วยศีล ๕ สามารถมาใชใ้นโรงเรยีนและชุมชนได้ นักเรยีน
สามารถใชค้วามรูด้้านการสืาอสารทางด้านมัลติมีเดียควบ
คู่กับศีลธรรม และสามารถนําไปเผยแพรใ่นสังคมออน
ไลน์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

การจัดการเรยีนการสอนบรรลตุาม วัตถุประสงค์ที่
กําหนดใน (K-S-A) ที่ กําหนดทกุประการ

เพ่ือให้เข้ากับยคุสมัยที่เปลี่ยนไป การนําเทคโนโลยี ด้าน
การส่ือสาร เข้ามามีบทบาทในการเรยีนการสอน เชน่สมา
ทโฟน การสอนใชโ้ปรแกรมต่างๆ จะทําให้นักเรยีนมีความ
สนใจในการเรยีน ตลอดจนถึงนักเรยีนได้นําแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ใชก้ับการอยู่รว่มกัน ในโรงเรยีน สังคม และ
ชุมชนเพ่ือลด ปัญหาความขัดแย้ง ความเห็นแก่ตัว ได้ จรงิ

ผูส้อนต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเรือ่งการส่ือสาร
สมัยใหม่ให้ควบคู่กับหลักศีลธรรม

ผูส้อนให้เห็นถึงการตื่นรูข้องนักเรยีนในด้านศีลธรรมโดย
ผา่นส่ือมัลติมีเดียที่ตอนเองผลิดขึ้น การการตะกะกอน การ
วิเคาะห์ การเขียนบท การนําเสนอ ทําให้ผูส้อนเห็นถึงคว
มสําคัญในการให้ส่ือเข้ามามีบทบาทในการสอนศีลธรรม
มากขึ้น

เจ้าอธกิารอภิชาติ รติโก
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

มิตรแทม้ิตรเทยีม

โรงเรยีนวัดยัง้เมิน

มัธยมศึกษาตอนต้น

การเลือกคบหาเพ่ือน การพิจารณาว่าใคร
ที่ควรคบหา

ได้รูถ้ึงบุคคลใดเป็นกัลยาณมิตร
หรอืมิตรปฏิรูป

กิจกรรมเพ่ิมทกัษะการเรยีนรูเ้ล่น
เกมใครที่คอยชว่ยเหลือเรายาม
ลําบาก

นําหลักการคบหามิตรที่น่าคบ จะ
นําพาชวีิตพบความเจรญิและไม่
ตกตา

ห่วงฮูล่าฮูป และส่ือanimation 
ประกอบการเรยีนรูเ้รือ่งมิตรแทม้ิตร
เทยีม

นักเรยีนเข้าใจเรือ่งการเลือกคบหาเพ่ือน
ที่ดีที่น่าคบและพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลที่น่าคบหา

การไหว้พระรบัศีล และกล่าวเกริน่เล่นเกมดึงเข้าบทเรยีนพูดอธบิายเรือ่ง
มิตรแทแ้ละมิตรเทยีม

มีการเล่นกิจกรรม ใครห่วงเราและชว่ยเหลือในยามลําบาก ให้นักเรยีน

แบ่งกลุ่มๆละ13กลุ่ม ได้5กลุ่ม โดยจับมือต่อกันเป็นแถว ให้ห่วงยางผา่น

ทกุคนไปในแถวจนถึงคนสุดทา้ยแล้วส่งห่วงยางกลับมาที่คนแรก โดยมี

กติกา รอบแรกห้ามใชเ้สียง ห้ามให้มือหลดุจากกัน รอบที่สองให้พูดและ

บอกกันได้ แต่มือยังห้ามหลดุจากกัน

สรุปกิจกรรมถามตอบว่า รอบแรกที่กติกาห้ามใชเ้สียงบอกกันทําให้เรา
ทํากิจกรรมใดๆผา่นไปได้ยากและชา้แต่เมื่อเทยีบกับรอบที่สองมีการใช้
เสียงบอกกันได้ทําให้ทํากิจกรรมได้เรว็และดีกว่ารอบแรก

อบรมความรูเ้รือ่งการคบหามิตรที่น่าคบหา
และกิจกรรมเรยีนรู้
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระสุจิต ภูรญิาโณ นามวิไล

มิตรแทม้ิตรเทยีม

8 กรกฎาคม 2565 มัธยมศึกษาตอนต้น

การคบหาเพ่ือนที่ดีย่อมนําพาเราพบกับความเจรญิ

การรบัฟังและชว่ยเหลือกันและกันจะทําให้เราผา่นอุปสรรค
ต่างๆไปได้งา่ย

บุคคลย่อมประสงค์คบหาคนที่ดีและน่าคบหาเราจึงต้อง
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่น่าคบหา

รอ้ยละ60มีความเข้าใจในการเลือกคบเพ่ือน

นักเรยีนมีความเข้าใจในเรือ่งการเลือกคบเพ่ือนและทําตัว
อย่างไรให้เพ่ือนอยากคบหาด้วยและความสนกุสนานในการ
เรยีนรูแ้ละเล่นกิจกรรมรว่มกัน

การควบคุมเวลาและทกัษะในการอบรมเด็ก

การส่ือสารกับเด็กต้องใชท้กัษะพิเศษ

พระสุจิต ภูรญิาโณ นามวิไล
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

โรงเรยีนบ้านสถาน

มัธยมศึกษาตอนต้น

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
เป็นวันที่สําคัญในพระพุทธศาสนา 
เกี่ยวข้องกับพระรตันตรยั และเป็นวันที่
พุทธศาสนิกชนรว่มกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อ
ให้เกิดบุญคือความสุขใจ และใชช้วีิตอย่าง
มีคุณภาพ

ผูเ้รยีนสามารถบอกความสําคัญ
ของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนํา
ความรูด้้านหลักธรรมในวันสําคัญ
มาประยกุต์ใชใ้นชวีิตประจําวันได้

นักเรยีนสามารถประกอบพิธกีรรม
ทางพระพุทธศาสนา อาท ิการสวด
มนต์ไหว้พระโดยพรอ้มเพรยีงกัน 
การทําสมาธอิย่างถูกต้องและทํา
ศาสนพิธอีย่างถูกต้อง

ผูเ้รยีนมีศรทัธาในพระพุทธศาสนา
อย่างถูกต้อง มีพฤติกรรมทางกาย
วาจาที่ดีงามและมีจิตใจเสียสละ มี
สติปัญญาในการใชช้วีิตอย่างมี
คุณภาพ

ภาพพุทธประวัติ  และวีดีทศัน์เรือ่งวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา 

ระหว่างทํากิจกรรม  การตอบคําถาม

นักเรยีนรว่มสวดมนต์และทําสมาธ ิ5 นาท ีภาพพุทธประวัติเกี่ยวกับวัน
สําคัญให้นักเรยีนดูพรอ้มตัง้คําถาม

เปิดวีดีทศัน์เรื่อ่งวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมที่ควรทําใน

วันสําคัญ และเปิดโอกาสให้นักเรยีนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรยีน

รู้

ขณะทํากิจกรรมนักเรยีนมีความรูสึ้กอย่างไร   มีคุณธรรมอะไรที่
นักเรยีนได้จากการทํากิจกรรม และนักเรยีนจะนําความรู ้ ทกัษะและ
เจตคติจากวันสําคัญไปใชใ้นชวีิตประจําวันอย่างไร 

ศาสนพิธเีบื้องต้น
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระมหาจิตรการก์  อภิปุญฺโญ

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

10 กรกฎาคม 3108 มัธยมศึกษาตอนต้น

การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมในวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา

ทกัษะการสวดมนต์  ทกัษะการทําสมาธ ิและการสังเกต
พฤติกรรม

ศรทัธา  ศีล  จาคะ  และปัญญา

90 เปอรเ์ซน็ต์  บางคนมีความตัง้ใจในการเรยีนรู ้ บางคน
ทําตามเพ่ือน  มีส่วนน้อยที่ติดมือถือและคุยกัน

กิจกรรมที่หลากหลายในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และ
ความสนกุของกิจกรรม

การบรหิารเวลา

การทําแผนต้องสอดคล้องกับเวลาสอน

พระมหาจิตรการก์  อภิปุญฺโญ

87



ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

โรงเรยีนชุมชนบ้านหนองเลา

มัธยมศึกษาตอนต้น

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีคําสอนที่
สําคัญที่เป็นประโยชน์ต่อศาสนิกชนทกุ
คน ซึง่ชาวพุทธทกุคน พึงเข้ารว่มใน
พิธกีรรม ซึง่เป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบัติ
ตนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

นักเรยีนสามารถอธบิายหลักธรรม
สําคัญที่เกี่ยวเน่ืองกับวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาได้

นักเรยีนสามารถปฏิบัติตนในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูก
ต้อง ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชวีิต

นักเรยีนเห็นถึงความสําคัญของวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา 

ส่ือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  

ใบงาน เรือ่ง วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล แบดทดสอบก่อนเรยีน-หลัง
เรยีน

นักเรยีนสวดมนต์บูชาพระรตันตรยัและทําสมาธกิ่อนเรยีน  5 นาท ี ครูให้
นักเรยีนเล่าประสบการณ์ในการเข้ารว่มกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา พรอ้มอธบิายผลของการเข้ารว่มกิจกรรมดังกล่าว แล้วครูอธบิาย
เพ่ิมเติมให้นักเรยีนเข้าใจถึงความสําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ครูให้นักเรยีนทกุคนรว่มกันศึกษาความรูเ้รือ่ง วันสําคัญทางพระพุทธ

ศาสนา จากหนังสือเรยีนวิชาพระพุทธศาสนา  ครูมอบหมายให้นักเรยีน

ทกุคนทําใบงาน  เรือ่ง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ครูและนักเรยีนชว่ยกันสรุปความรู ้สาระสําคัญเกี่ยวกับเรือ่ง วันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

พิธกีรรมในศาสนพิธ ี
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระพัชรพงศ์ วํสวชโิร (เผา่เต็ม)

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

1 กรกฎาคม 2565 มัธยมศึกษาตอนต้น

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมคําสอนที่เป็น
ประโยชน์ต่อศาสนิกชนทกุคนในการนําไปปฏิบัติตนในการ
ดําเนินชวีิต

สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล/กลุ่ม 

การทํางานเป็นกลุ่ม 

นักเรยีนมีความสนใจของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และศาสนพิธแีละสามารถปฏิบัติตนตามวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนาและศาสนพิธไีด้อย่างเหมาะสม คิดเป็นรอ้ยละ 
80 โดยคิดจากการทําใบงานและพฤติการเรยีน

การยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น การทํางานตามที่ได้รบั
เป้าหมาย

ควบคุมตัวเอง ห้ามใจดีเกินไป 

ได้ประเมินผลงานกลุ่มด้านความรบัผดิชอบ ความเสียสละ 
ความมีเรยีบ การตรงต่อเวลา การมีส่วนรว่มจาก
กระบวนการกลุ่ม

พระพัชรพงศ์ วํสวชโิร (เผา่เต็ม)

89



ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

อบายมุข 4 ปากทางแห่งความเส่ือม 

หนองผอืเทพนิมิต

มัธยมศึกษาตอนต้น

พระพุทธศาสนา

สามารถอธบิายถึงโทษของอบายมุข 
4 ได้

ความคิดสรา้งสรรค์ ความคิดเชือ่ม
โยง ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ป้องกันตนเองจากการทําผดิได้

ตระหนักรูถ้ึงโทษอบายมุขและหลีก
เลี่ยงไม่นําตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยว

1.ปากกาเคมี 2.กระดาษ A4 3.กระดาษ 
flip chart 4.ดินสอสี 5.ส่ือวิ
ดิทศัน์เรือ่งอบายมุข 4

- นําเสนอความคิดของตนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้-ความคิดสรา้งสรรค์ 
จากกระดาษ ฟลิปชารจ์ -การตอบคําถาม
ในชวีิตจรงิ -การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขัน้
ที่ 6 ด้านคุณค่า นําไปปรบัใชใ้นชวีิต
ประจําวัน

ทกัทายผูเ้รยีนอย่างเป็นกัลยาณมิตร ราํไหว้พระสวดมนต์ ฝึกสติด้วย
อานาปานสติ

1.เปิดประเด็นคําถามชวนคิดแล้วบันทกึไว้ 2.แบ่งกลุ่มผูเ้รยีน

3.แจกอุปกรณ์

4.แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นกลุ่ม วาดส่ิงแนวคิดที่ได้

5.สรุปประเด็น จัดทําแผนผงัความคิดเพ่ือนําเสนอ

6.แต่ละกลุ่มนําเสนอ และกระตุ้นให้ผูเ้รยีนนําเสนอความคิดของตนเอง

7.ผูเ้รยีนชว่ยกันกําหนดแนวปฎบิัติเพ่ือป้องกันอบายมุข

8.ผูส้อนเติมเต็มในประเด็นที่ขาด พรอ้มกระตุ้นให้ผูเ้รยีนนําเอาไปปรบัใช้

ในชวืิตประจําวัน

1.เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนเสนอแนวทางพัฒนาตนเอง 2.ผูเ้รยีนกําหนด
แนวทางและวิธกีารนําไปปรบัใชใ้นชวีิตประจําวัน 3.ให้ผูเ้รยีนจัดทําสมุด
บันทกึก่อการดี นําส่งในแต่ละอาทติย์

ชอบทําในทางที่ผดิชวีิตดิ่งตาลงเหว
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระมหารถศร ีติกขฺปญฺโญ

อยายมุข 4

16 มิถุนายน 2565 มัธยมศึกษาตอนต้น

ประพฤติดีชวีีมีสุข

ความรว่มมือกันในการทํางาน กล้าคิด กล้าแสดงออก

หิร ิโอตตัปปะ ความละอายและความเกรงกลัวต่อผลของปา
ป

บรรลไุด้อย่างดี

การทส่ีวนรว่มในการเรยีนรูร้ะหว่างผูส้อน ผูเ้รยีน

ต้องเรยีนรูเ้ทคนิคในการกระตุ้นให้ผูเ้รยีนกล้าคิด กล้า
แสดงออกให้มากขึ้น

บางส่ิงอาจไม่เป็นไปตามแผนของเรา จะต้องกําหนด
แนวทางแก้ไขไว้ด้วย

พระมหารถศร ีติกขฺปญฺโญ
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

อรยิสัจส่ีกับการแก้ไขปัญหา

แม่ข้าวต้มทา่สุด

มัธยมศึกษาตอนต้น

อรยิสัจส่ี คือ ความจรงิอันประเสรฐิ๔
ประการ คือ ทกุข์ สมุทยั นิโรธ มรรค 
นักเรยีนเรยีนรูห้ลักธรรมะอรยิสัจส่ีและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆตามแนว
อรยิสัจส่ี

เพ่ือให้นักเรยีนทราบหลักธรรม
อรยิสัจส่ี  และสามารถนําหลัก
ธรรมประยกุต์ใชก้ับชวีิตได้

เพ่ือให้นักเรยีนสามารถนําหลัก
ธรรมไปประยกุต์ใชก้ับชวีิตประจํา
วันได้ เพ่ือให้นักเรยีนได้วิเคราะห์
ปัญหา การหาสาเหตุ การหาวิธี
แก้ไข การหาวิธป้ีองกัน การ
แลกเปลี่ยนความรู้

นักเรยีนสามารถแก้ไข้ปัญหาหาของ
ตนเองได้ โดยยึกแนวธรรมอรยิสัจ
ได้

กระดาษ ปากกา สี

การอภิปราย และ การแก้ปัญหาของ
นักเรยีน

สวดมนต์น่ังสมาธ ิ๕ นาท ีรอ้งเพลง เตรยีมความพรอ้มก่อนเข้ากิจกรรม
หลัก

ให้ทํากิจกรรมแบ่งกลุ่ม นักเรยีนรบัปัญหาที่ตัง้ไว้ให้ และใชห้ลักอรยิสัจ 

ในการแก้ปัญหา ผูเ้รยีนสามารถแลกเปรีย่นความรูก้ับผูเ้รยีนด้วยกันเอง 

ครูที่ปรกึษา หรอืพระอาจารย์ผูส้อนได้ ให้นักเรยีนอภิปรายปัญหาที่ตน

เองได้รบั สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข การป้องกัน

นักเรยีนได้ทราบถึงหลักธรรมอรยิสัจส่ี และแนวทางการแก้ปัญหาต่าง
โดยการใชธ้รรมมาประยกุต์ใชต้ามหลักธรรมะอรสัิจส่ี

การแก้ไขปัญหาตามแนวหลักธรรมอรยิสัจ
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระมหาอานภุาพ ทกขฺญาโณ อินทะนัย

อรยิสัจส่ี และแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักธรรมอรยิสัจ

1 กรกฎาคม 3108 มัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรยีนได้ทราบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

นักเรยีนได้เรยีนรูท้กัษะแบบ active learning และได้
แลกเปลี่ยนความรูถ้ามตอบกับเพ่ือนและครู

นักเรยีนได้รูธ้รรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรสัรูแ้ละได้
แนวทางแก้ปัญหาจากการประยกุต์ใชธ้รรมะ

75% เหตุเพราะว่าผูเ้รยีนส่วนใหญ่เป็นครสิตศาสนิกชน
การสนใจในพระพุทธศาสนาก็เป็นปัจจัยอีกอย่างหน่ึงใน
การเรยีนรูแ้ต่นักเรยีนก็ได้ทํากิจกรรมเป็นอย่างดี

การประยกุต์ใชธ้รรมะให้เข้าใจได้งา่ยขึ้นการทํากิจกรรมที่
สนกุผูเ้รยีนได้มีส่วนรว่ม

พัฒนาการทํากิจกรรมให้สนกุนะดีขึ้นการปรบัใชธ้รรมะ
ประยกุต์ให้เป็นภาษาธรรมดางา่ยต่อการเข้าใจการเรยีนรู้
ข้อมูลใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลเชน่อินเตอรเ์น็ต

ได้เรยีนรูถ้ึงลักษณะนิสัยของผูเ้รยีนและความสนใจของผู้
เรยีนได้เรยีนรูข้้อบกพรอ่งของตนเอง

พระมหาอานภุาพ ทกขฺญาโณ อินทะนัย
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

รกัษ์วัดให้รกัธรรม

ห้วยสักวิทยาคม

มัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อนักเรยีนเข้ามาวัดแล้ว  นักเรยีนต้อง
ได้ธรรมะ  บําเพ็ญประโยชน์

 นักเรยีนมีความรูแ้ละความเข้าใจ
ในหลักธรรม  จากการสนทนา
ธรรมะ

นักเรยีนได้ลงมือบําเพ็ญประโยชน์ 
เพ่ือฝึกจิตให้เป็นสาธารณะ

นักเรยีนสามารถนําหลักธรรมที่คอ
งใจ  มาปรษึาและนําไปเป็น
แนวทางปัญหาของตนเองได้  ทัง้
ยังปลกุจิตสํานึกให้นักเรยีนเกิด
การรกัการเข้าวัดอีกด้วย

อุปกรณ์ทําความสะอาด  ไม้กวาด  
แปลงขัดห้องนา    นายาล้างห้องนา

การประเมินนักเรยีนมีความเข้าใจและ
สามารถพูดคุยในหลักธรรมหรอืธรรมะ
ได้มากขึ้นทัง้ยังมีจิตที่เป็นสาธารณะไม่ทิ้ง
ความรบัผดิชอบให้เป็นภาระแก่วัดรูจ้ัก
การปฏิบัติบําเพ็ญประโยชน์ในสถานที่  ที่
เราได้รบัความรูห้รอืได้เล่าเรยีน

ไหว้พระ  ทําสมาธ ิ 5  นาที

1ผูส้อนชีแ้จ้งนัดหมาย  ให้นักเรยีน  ไปยังสถานที่ทํากิจกรรม

2เมื่อถึงสถานที่นัดหมายแล้ว   เริม่กิจกรรมสนทนาธรรม  จากหลัก

ธรรม  หรอืข้อธรรมะที่นักเรยีนไม่เข้าใจ  หรอืต้องการแก้ปัญหาในชวีิต

3 ผูส้อนแทรกกิจกรรมสันทนาการ (เล่นเกมส์)  ชือ่ว่า  เรารกักันในออม

กอดเพ่ือนที่อบอุ่น

อธบิายการเล่นเกมส์

   -  อันดับแรก  ให้นักเรยีนจับคู่กัน  โดยคนหน่ึงเป็น A  และอีกคนเป็น 

B

   -  ให้ทัง้สองคนหันหน้าเข้าหากัน  แล้วจับมือกัน  

  -  แล้วให้นักเรยีน A หรอื ฺ B เข้าไปอยู่ในออมกอดของเพ่ือนอีกฝ่ายหน่ึง

ให้ได้  

โดยมีข้อแม้ว่าการเข้าไปอยู่ในออมกอดน้ัน  ต้องไม่ให้ปล่อยมือ  และมือ

ไม่พันกัน

4 หลังจากการสทนาธรรมะและสันทนาการแล้ว  เพ่ือเป็นชาวพุทธที่ดี

ก่อนกลับ นักเรยีนต้องรูจ้ัดการรกัวัด  บําเพ็ญประโยชน์ทําความสะอาด

วัด

1.นักเรยีนได้ศึกษาพูดคุยในหลักธรรมหรอืข้อธรรมะที่ตัวเองอยากรู ้ 2.
นักเรยีนได้นําข้อธรรมะมาต่อปัญหาและเป็นแนวทางในการดําเนินชวีิต  
3.นักเรยีนได้บําเพ็ญประโยชน์เพ่ือตอบแทนในการเป็นชาวพุทธที่ดี

ธรรมะกับการสนทนา และปฏิบัติ
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระสหรฐั  กิตฺติปญฺโญ

รกัษ์วัดให้รกัธรรม

24 มิถุนายน 2565 มัธยมศึกษาตอนต้น

ปัญหาที่นักเรยีนประสบพบเจอสามารถนําหลักคําที่สนทนา
ธรรมในวันน้ีไปแก้ปัญหาชวีิตหรอืเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติได้

ทกัษะในการแสดงความคิดและทกัษะในการกล้าที่จะตัง้คํา
ถามในหลักธรรมสามารถนําหลักธรรมไปคิดและวิเคราะห์
เพ่ือที่จะนําไปแก้ปัญหาในชวีิตได้

นักเรยีนเห็นคุณค่าและนําไปประพฤติปฏิบัติทัง้ยังเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของชวีิตตนเองได้และรวมไปถึง
การมีจิตที่เป็นสาธารณะบําเพ็ญประโยชน์ทําความสะอาด
ให้กับวัด

การจัดการเรยีนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์การเรยีน
รู ้(K-S-A) ที่กําหนดไว้ทกุประการ

หลักธรรมที่นักเรยีนสนใจหรอืมีข้อข้องใจสามารถตอบและ
ชีแ้จงได้ชดัเจนและสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติได้และอีก
ประการหน่ึงคือทําให้ผูเ้รยีนมีจิตสาธารณะเมื่อเข้าวัดแล้วก็
ต้องมีการบําเพ็ญทําความสะอาดเป็นนิสัยของชาวพุทธที่ดีได้

ผูส้อนควรที่จะเจาะลึกประเด็นในหลักธรรมน้ันน้ันให้
กระจ่างและสามารถนําไปแก้ไขปัญหาในชวีิตได้

เมื่อผูเ้รยีนมีข้อปัญหาเกี่ยวกับหลักธรรมผูส้อนก็ต้องมีความ
รูแ้ละจัดการในการตอบปัญหาสนทนาธรรมในตอนน้ันทัง้
ยังทําให้ผูเ้รยีนหรอืนักเรยีนได้เข้าหาในหลักคําที่ตัวเอง
สนใจได้งา่ยขึ้นทัง้ยังเป็นการฝึกให้นักเรยีนได้
เข้าวัไม่ใชแ่ค่มาเพ่ือการทําบุญจะต้องรูห้ลักธรรมและบําเพ็ญ
ประโยชน์ทําความสะอาดให้กับวัดอีกด้วย

พระสหรฐั  กิตฺติปญฺโญ
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

อิทธบิาท๔กับส่ือออนไลน์

บ้านแม่ข้าวต้มทา่สุด

มัธยมศึกษาตอนต้น

หลักอิทธบิาท๔  สามารถนําไปใชก้ับส่ือ
ออนไลน์ ในยคุปัจจุบันได้ อย่างไรบ้าง
เพ่ือส่งเสรมิให้นักเรยีนนําไปใชแ้ละเกิด
ประโยชน์สูงสุด และนําไปบอกต่อได้
อย่างเข้าใจ

เพ่ือให้นักเรยีนอธบิายเกี่ยวกับ
หลักอิทธบิาท๔

๒. เพ่ือให้นักเรยีนมีแนวทางใน
การนําหลักอิทธบิาท๔ ไปปฏิบัติใน
ยคุ ส่ือสารออนไลน์ในปัจจุบัน

๓. เพ่ือให้นักเรยีนตระหนักใน
ความสําคัญของหลัก อิทธบิาท๔ 

๑. แผน่ภาพประกอบการเรยีน ๒. 
วิดีโอเรือ่ง อิทธบิาท๔

๑. การสังเกตการปฏิบัติของนักเรยีนใน
การทํากิจกรรม ๒.ประเมินผลจากหลัง
การเรยีน

๑. สวดมนต์บูชาพระรตันตรยั (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ)์ ๒ การน่ัง
สมาธ ิ๑๐ นาที

๑. พระสอนศีลธรรมแบ่งกลุ่มนักเรยีน จํานวน ๓กลุ่ม  ตามระดับชัน้

๒. พระสอนศีลธรรมเอกสารภาพประกอบการเรยีน กลุ่มละ๒ แผน่

๓. พระสอนศีลธรรมให้นักเรยีนในกลุ่มทกุกลุ่มชว่ยกันวิเคราะห์ใน

ประเด็นต่อไปน้ี

๓.๑ ฉันทะ การมีความรกั ความพอในส่ืงที่คิดที่ทํา ปรบัใชใ้นยคุน้ีได้ออ

ย่างไร

๓.๒ วิรยิะ ความขยันความมุ่งมัน่ส่งผลต่อสังคมในยคุการส่ือสารรวดเรว็

อย่างไร

๓.๓ จิตตะ ความตัง้ใจ ตัง้มัน่ ส่งผลต่อการทํางาน ด้านทําส่ืออย่างไร

๓.๔ วิมังสา การทบทวน การไตรต่รอง ส่งผลกระทบต่อนักเรยีนอย่างไร

พระสอนศีลธรรมให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มที่แบ่งให้วิเคราะห์เน้ือหา อิทธิ
บาท๔ ตามหัวข้อต่างๆแล้วส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชัน้เรยีน พระสอน
ศีลธรรมสรุปองค์ความรูท้ี่ได้จากการเรยีนรูใ้นชัว่โมงน้ี

หลักอิทธบิาท๔กับส่ือออนไลน์
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระมหาธรีะพงศ์ ชุตินธฺโร

อิทธบิาท๔ กับส่ือออนไลน์

8 กรกฎาคม 2565 มัธยมศึกษาตอนต้น

สาเหตุของการไม่ประสบความสําเรจ็ด้านการใชส่ื้อออน
ไลน์ให้เป็นประโยชน์

ทกัษะการวิเคราะห์แนวทางที่สามารถปฏิบัติได้ เชน่ การ
คิดถึงเรือ่งที่ พอใจที่จะทํา การไตรต่รองส่ิงที่ทําเป็นประจํา

การทําความเข้าใจของนักเรยีนแนวทางสามารถมาใชใ้น
โรงเรยีนและชุมชนได้

การจัดการเรยีนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
ใน (K-S-A) ที่กําหนดทกุประการ

นักเรยีนได้นําแนวทางการทํางานทัง้ในโรงเรยีน และที่บ้าน
ด้วยหลักอิทธบิาท๔ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด

ผูส้อนจะต้องพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้สอดคล้อง
กับบรบิทของนักเรยีน ของหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
(สพฐ.) และการนําไปใชใ้นชวีิตประจําวันได้

ส่ิงที่ได้จากาการสอน คือทําให้ทราบถึง องค์ความรูข้อง 
นักเรยีนว่ามีความเข้าใจหลักอิทธบิาท๔มากน้อยเพียงใด

พระมหาธรีะพงศ์ ชุตินธฺโร
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

อย่าพ่ึงเชือ่อะไรงา่ยๆ (กาลามสูตร)

บ้านคูณสระเเก้ว(วิชานนทป์ระชานกุลู)

มัธยมศึกษาตอนต้น

การใชส้ติปัญญาในการที่จะเชือ่ส่ิงใดส่ิง
หน่ึงน้ันถือว่าสําคัญมาก เพราะหากเชือ่
โดยไม่คิดให้ดีเเล้ว ก็จะทําให้หลงเป็น
เหยื่อคนไม่ดีได้

ฝึกผูเ้รยีนให้เชือ่หลังจากที่ได้
พิจารณาแล้ว ฝึกผูเ้รยีนไม่หลงเชือ่
มิจฉาชพีในยคุปัจจุบัน

รูจ้ักคิด รูจ้ักวิเคราะห์ รูจ้ักเเยกเเยะ

ผูเ้รยีนเป็นผูม้ีสติพิจารณาอยู่ตลอด

กระดาษที่หาได้ในห้องเรยีน 

จํานวนคําที่ถูกต้องของคนสุดทา้ย

สวดมนต์ สงบน่ิง ตามสมควรเเก่เวลา  เกรนินําถึงคําสอนเรือ่งกาลาม
สูตรให้ฟังครา่วๆ   

- เเจกกระดาษให้ผูเ้รยีนทกุคนเขียนคําตามความยาวที่กําหนด(เป็นความ

รบั) ม้วนกระดาษคําใส่อุปกรณ์ที่เตรยีมไว้ 

- เเบ่งกลุ่มตามจํานวนที่เหมาะกับจํานวนคน  

- จากน้ันให้ตัวเเทนมาจับฉลากคําที่เขียนไว้ให้คนเเรกอ่านเพียงคนเดียว 

เเล้วให้บอกเน้ือความน้ันต่อๆกันไปจนถึงคนสุดทา้ยเเล้วให้คนสุดทา้ย

พูดคําน้ันให้คนเเรกฟังว่าถูกต้องหรอืไม่

-อธบิายถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้ผูเ้รยีนฟัง เรือ่งกาลามสูตร

-ให้ผูเ้รยีนเเสดงความคิดถึงส่ิงที่ได้หลังจบกิจกรรม

หลังจบกิจกรรมจะทําให้ผูเ้รยีนรูว้่าคําที่เพ่ือนคนเเรกบอกมาน้ันโดย
มาก จะมีคําที่ผดิเพ้ียนมาไม่มากก็น้อย ซึง่ตรงน้ีก็จะทําให้ผูเ้รยีนเข้าใจ
ถึงการที่เชือ่โดยไม่คิดอย่างเป็นรูปธรรม คือสามารถที่จะทําความเข้าใจ
และเห็นโทษได้อย่างชดัเจน

เชือ่ฉันอย่าหลงไปเชือ่ใคร
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระธรีพล ณฏฺฐโิก

เชือ่ฉันอย่าหลงไปเชือ่ใคร

10 มิถุนายน 2565 มัธยมศึกษาตอนต้น

สติในการที่จะตัง้ใจฟังเเละบอกต่อ

รูจ้ักคิด  รูจ้ักวิเคราะห์ รูจ้ักเเยกเเยะ

สติ ปัญญาในการพิจารณา

50% เพราะกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมที่ต้องการให้มีคําหรอื
ข้อความที่ผดิพลาดมากกว่า เพ่ือจะได้บอกถึงโทษภัยของ
การที่เชือ่โดยไม่คิดได้ดีกว่า เเละเน้นความไปที่ความ
สนกุสนาน

สติปัญญา

ควบคุมการใชศั้พทห์รอืคําที่ไม่สุภาพเหมาะสม

มีความสุขไปกับผูเ้รยีน ประยกุต์ใชห้ลักคําสอนให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างเเทจ้รงิ

พระธรีพล ณฏฺฐโิก
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

พระพุทธเจ้า ตอน ผจญมาร

อ้อมน้อยโสภณชนปูถัมภ์

มัธยมศึกษาตอนต้น

ศึกษาประวัติของศาสดา โดยใชก้าร 
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลน้ัน ทาให้ได้ข้อคิด
ที่ สาคัญ ซึง่สามารถเตือนสติและเป็น
หลักในการกํารประพฤติในสังคมได้อยาง
เหมําะสม

การอธบิายพุทธประวัติ ตอน การ
ตรสัรู้

การวิเคราะห์ข้อคิดสาคัญ จากพุทธ
ประวัติตอนตรสัรู้

การยกตัวอย่างแนวทางการนํา
ข้อคิดจากพุทธประวัติ ตอนการ
ตรสัรูไ้ปประยกุต์ใชใ้นชวีิตประจํา
วัน

1.วีดิทศัน์ เรือ่ง พระพุทธเจ้า ตอน
ตรสัรู ้2.กระดาษ A4

ตอบคําถามได้ถูกต้อง 
สมเหตุสมผลมากกว่า รอ้ยละ 80

1.ครูให้นักเรยีนดูวีติทศัน์ เรือ่ง พระพุทธเจ้า ตอนตรสัรู ้
(https://youtu.be/5IntPTVDpD4) โดยให้นักเรยีนเขียนสรุปใจความ
สําคัญลงในสมุด

2.ครูแบ่งนักเรยีนออกเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละเทา่กัน เพ่ือระดมความคิด

เกี่ยวกับประโยชน์และข้อคิดที่ได้จากการชมวีดิทศัน์ เรือ่ง พระพุทธเจ้า 

ตอนตรสัรู ้โดยครูแจกกระดาษพลิปชารท์ให้กับนักเรยีนแต่ละกลุ่มเขียน

ผงัความคิดเกี่ยวกับประโยชน์และข้อคิดสําคัญจากพุทธประวัติ ตอน

ตรสัรู้

3.ครูสุ่มนักเรยีน ๑-๒กลุ่ม ออกมานําเสนอหน้าชัน้เรยีน โดยครูให้

นักเรยีนกลุ่ม

อื่น ๆ ที่ไม่ได้นําเสนอได้แสดงคว ามคิดเห็นที่แตกต่าง หรอืชกัถามหากมี

ข้อสงสัย

ขัน้สรุป 4.ครูและนักเรยีนรว่มกันสรุปความรูท้ี่ได้รบัจากพุทธประวัติ 
ตอนตรสัรู ้5.นักเรยีนและครูรว่มกันอภิปรายและสรุปบทเรยีนเกี่ยวกับ
พุทธประวัติตอน การตรสัรู้

พุทธประวัติ ตอนการตรสัรู้
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระเทวพงศ์พันธ ์ตนตฺิปาโล

พุทธประวัติ ตอนตรสัรู้

16 มิถุนายน 2565 มัธยมศึกษาตอนต้น

การศึกษาประวัติของศาสดา โดยใชก้ารวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลน้ัน ทําให้ได้ข้อคิดที่สําคัญซึง่สามารถเตือนสติและ
เป็นหลักในการประพฤติในสังคมได้อย่างเหมาะสม

การวิเคราะห์ข้อคิดสาคัญ จากพุทธประวัติตอนตรสัรู้

การยกตัวอย่างแนวทางการนําข้อคิดจากพุทธประวัติ ตอน
การตรสัรูไ้ปประยกุต์ใชใ้นชวีิตประจําวัน

รอ้ยละ 80 นักเรยีนสามารถตอบคําถามได้ถูกต้อง 
สมเหตุสมผล 

ส่ือนําเสนอ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัย เพ่ือที่จะทําให้
นักเรยีนสนใจแบบไม่คาดสายตา

ต้องจัดเตรยีมอุปกรณ์ให้พรอ้มก่อนเข้าเรยีน เพ่ือไม่ให้เสีย
เวลา

ได้เห็นความสามัคคีภายในกลุ่มตัวเอง และยังมีการ
ชว่ยเหลือกันเองกับเพ่ือนนอกกลุ่ม เชน่ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกลุ่ม 

พระเทวพงศ์พันธ ์ตนตฺิปาโล
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

ศาสนพิธี

ห้างฉัตรวิทยา

มัธยมศึกษาตอนต้น

ศาสนพิธ ีคือ พิธทีางศาสนาหรอื
แบบแผนแนวทางการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ทางศาสนา

ผูเ้รยีนสามารถบอกขัน้ตอนพิธกีาร
ศาสนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ทกัษะ  กระบวนการการปฏิบัติ 
และการสังเกตุ

ผูเ้รยีนเห็นความสําคัญการปฏิบัติ
ศาสนพิธไีด้อย่างถูกต้อง ตาม
แบบแผน

เอกสารบทนําไหว้พระสวดมนต์ 
อาราธนาศีล อาราธนาพระปรติร และ
คําถวายต่างๆ

สังเกตการฟังอักขระวรรคตอน  ให้ผู้
เรยีนฝึกปฏิบัติรายกลุ่ม และถาม-ตอบ

สวดมนต์ น่ังสมาธ ิ5 นาท ี  ผูส้อนแนะนําการเป็นผูป้ฏิบัติศาสนพิธอีย่าง
ไรให้ถูกต้อง

ให้ผูเ้รยีนฝึกนํากล่าวคําไหว้พระ สวดมนต์ อาราธนาศีล 

อาราธนาพระปรติร และกล่าวคําถวายต่างๆ

ผูส้อนและผูเ้รยีนชว่ยกันสรุปความรูท้ี่ได้จากการเรยีนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติศาสนพิธตี่างๆ และผูส้อนอธบิายและให้ความรูเ้พ่ิมเติม

การปฏิบัติศาสนพิธใีห้ถูกต้อง
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระมหากิตติบดินทร ์ ฐติภทรฺเมธี

ศาสนพิธี

25 มิถุนายน 2565 มัธยมศึกษาตอนต้น

ผูเ้รยีนมีความรูแ้ละหลักวิธกีารปฏิบัติศาสนพิธไีด้อย่างถูก
ต้องตามแบบแผน

ผูเ้รยีนสามารถเป็นผูนํ้ากล่าวคําไหว้พระ อาราธนาศีล 
อาราธนาพระปรติร และคําถวายต่างๆ ได้

ผูเ้รยีนนําความรูท้ี่ได้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตน
เองได้

80 เปอรเ์ซนต์ของผูเ้รยีนสามารถปฏิบัติศาสนพิธไีด้อย่าง
ถูกต้อง ตามอักขระวิธี

ความสนกุ ความทา้ทา้ย และความกล้าแสดงออกของผูเ้รยีน

ฝึกให้ผูเ้รยีนที่เป็นผูห้ญิงสามารถเป็นผูนํ้าศาสนปฏิบัติให้ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

พิจารณา และวางแผนกิจกรรมให้กระชบั รวดเรว็

พระมหากิตติบดินทร ์ ฐติภทรฺเมธี
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ

บ้านมูลนาค

มัธยมศึกษาตอนต้น

ให้ความสําคัญในวิชาพระพุทธศาสนา 
การรูจ้ักหน้าที่และมารยาทของชาวพุทธ

เพ่ือให้นักเรยีนรูจ้ักหน้าที่ 
รบัผดิชอบหน้าที่ การเรยีนรู้
มารยาทชาวพุทธ

เพ่ือให้นักเรยีนมีความอ่อนน้อม มี
สัมมาคารวะและรูจ้ักหน้าที่

เพ่ือให้นักเรยีนรูจ้ักคิด/รูจ้ัก
แยกแยะว่าส่ิงไหนดีหรอืไม่ดี/ส่ิง
ไหนควรไม่ควร

๑.หนังสือ
๒.โน๊ตบุ้ค
๓.ส่ือ power poin

-การซกัถามข้อสังสัย -ความสนใจ/ความ
รว่มมือในการเรยีนและการทํากิจกรรม -
พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม/การอยู่รว่ม
สังคม

๑.เตรยีมความพรอ้มก่อนเรยีนโดยการไหว้พระ/น่ังสมาธิ
๒.ทบทวนเน้ือหาเรือ่งที่เรยีนในคาบที่แล้ว
๓.สุ่มตอบคําถามและมีการแสดงความคิดเห็น

 กิจกรรมการเรยีนรู(้๕๐นาท)ี ๑.เตรยีมความพรอ้มก่อนเรยีนโดยการไหว้

พระ/น่ังสมาธ ิ ๒.ทบทวนเน้ือหาเรือ่งที่เรยีนในคาบที่แล้ว ๓.สุ่มตอบคํา

ถามและมีการแสดงความคิดเห็น ๔.จักแบ่งกลุ่มเพ่ือทํากิจกรรม ๕.

นักเรยีนแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าห้อง

๑.ให้นักเรยีนซกัถามข้อสงสัย ๒.ให้นักเรยีนนําไปต่อยอดโดยการ
ค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติม

 การอยู่รว่มสังคมและการรูจ้ักและรบัผดิชอบ
หน้าที่
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระอธกิารทองยศ ธมฺมสาโร

หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ

10 กรกฎาคม 2565 มัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรยีนสามารถรู/้เข้าใจเรือ่งหน้าที่ของตัวเองและรู/้เข้าใจ
ในเรือ่งมารยาทตลอดถึงการอยู่รว่มสังคม

นักเรยีนสามารถสรุปและอธบิายเรือ่งหน้าที่และมารยาท
ชาวพุทธได้

นักเรยีนกล้าแสดงออก ให้ความรว่มมือในการทํากิจกรรม 
และการเปลี่ยนในด้านพฤติกรรมไปในทางที่ดี

นักเรยีนสามรถอธบิายความสําคัญและหน้าที่ของชาวพุทธ
ได้ นักเรยีนสามารถนําไปประยกุต์ใชใ้นชวีิตจรงิได้

นักเรยีนสามรถอธบิายความสําคัญและหน้าที่ของชาวพุทธได้ 
นักเรยีนสามารถนําไปประยกุต์ใชใ้นชวีิตจรงิได้

ต่อยอดพัฒนาการสอนให้ดีขึ้นกว่าน้ี

เรยีนรูผู้เ้รยีน เน้ือหา และทกัษะในการสอนมากขึ้น

พระอธกิารทองยศ ธมฺมสาโร
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..…………………กิจกรรม………………………………….………………….……

นักเรียนระดับช้ัน………………………..…ภาคเรียนที๑่….ปีการศึกษา…๒๕๖๕..เวลา.๑.คาบ/ชม. 

โรงเรียน…………………………………………………………………………….

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

๑. ตัวแทนนักเรยีนนําสวดมนต์บูชาพระรตันตรยัและ เจรญิสติก่อนเรยีน 
๕ นาท ี
๒. ครูเริม่บทเรยีนด้วยการตัง้คําถามประเด็นที่ว่าหลักธรรมที่เป็นเหตุ
แห่งความสุขและความเจรญิก้าวหน้าในชวีิตคืออะไร 
๓. ให้นักเรยีนปรบัความคิดแลกเปลี่ยนทศันคติโดยสุ่มซกัถาม รวมถึง
แสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมในชัว่โมงลกูเสือต้านภัยยาเสพติด 
๔. ครูให้นักเรยีนดูส่ือการเรยีนรูเ้กี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
๕. ครูให้นักเรยีนรว่มกันค้นคว้าเพ่ิมเติม โดยใชคํ้าถามนําว่า หลักมงคล
ชวีิตข้อใดที่ทําให้ห่างไกลยาเสพติด

มงคลชวีิต

วัดสังฆราชาวาส

มัธยมศึกษาตอนต้น

มงคลชวีิต เป็นหลักธรรมที่เป็นเหตุแห่ง
ความสุข และเป็นความเจรญิก้าวหน้าของ
ชวีิต ซึง่มาจากบทมงคลสูตร

เกมบันไดงู

๖. ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มและรว่มกันวิเคราะห์การแก้ปัญหาตาม
รอยพุทธวิธ ีแบบอรยิสัจ โดยใชท้กุฝ่ายรอบตัวที่รว่มกันป้องกันและ
แก้ไขปัญหาตามบทบาทของตน

ได้แก่ บทบาทของตนเอง บทบาทของครอบครวั บทบาทของ
โรงเรยีน บทบาทของรฐับาล

๗. นักเรยีนนําเสนอแลกเปลี่ยนความรู ้และจัดทําบันทกึ
รอ่งรอยการเรยีนรู้

๘. ครูแบ่งนักเรยีนเป็น ๒ กลุ่ม ให้นักเรยีนเล่นเกมบันไดง ูเพ่ือ
กระตุ้นความคิด

กลุ่มที่ ๑ พุทธประวัติ เดินตามรอยพระศาสดา
กลุ่มที่ ๒ ศีล ๕ และมงคลชวีิต
โดยนักเรยีนแต่ละกลุ่มต้องเส่ียงโชคโดยโยนลกูเต๋า และหยดุ

เดินตามตัวเลข ระหว่างทางเดินจะพบปัญหา ข้อคําถาม ให้หยดุและใช้
โทรศัพทส์แกนดูคําถามในชอ่งน้ัน และแก้ปัญหาตลอดทางจนพบทาง
ออกเส้นชยั กลุ่มใดถึงก่อนจะเป็นผูช้นะและได้รางวัลจากการรว่ม
กิจกรรม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

A

S

K

- นักเรยีนสามารถบอกลักษณะ
ของมงคลชวีิต ๓๘ ประการได้, - 
นักเรยีนสามารถบอกแนวทาง
การนําหลักมงคลชวีิต ๓๘ ประการ 
ไปเลือกและปรบัใชใ้นชวีิตประจํา
วันได้

- ทกัษะด้านสารสนเทศ ได้แก่ 
การใชอ้ินเทอรเ์น็ตในการสืบค้น
ความรู,้ - ทกัษะด้านการเรยีนรู้
และนวัตกรรม ได้แก่ ทกัษะการ
วิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์คําถาม
สําคัญ ทกัษะการสรา้งความรู ้
เป็นการเรยีนรูด้้วยตนเองและนํา
องค์ความรูไ้ปใชใ้นการสรา้งชิน้
งาน ทกัษะการนําความรูไ้ปใช ้
เป็นการนําหลักธรรม คติธรรม 
ในวันสําคัญและเทศกาลสําคัญไป
ปฏิบัติตนในการดําเนินชวีิต, - 
ทกัษะด้านชวีิตและอาชพี ได้แก่ 
การใชห้ลักธรรมในการดําเนิน
ชวีิต การเรยีนรูด้้วยตนเองและ
เรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง การทํางาน
กลุ่มรว่มกับผูอ้ื่นอย่างมีความสุข

- นักเรยีนตระหนักถึงผลของการ
ปฏิบัติตนในชวีิตประจําวัน ตาม
หลักมงคลชวีิต ๓๘ ประการ และ
เป็นแบบอย่างที่ดี ถือเป็นการสรา้ง
พลเมืองที่เข้มแข็ง

ข้ันสรุป
๙. ให้นักเรยีนจับคู่แล้วสรุปองค์ความรูท้ี่ได้ แบ่งปันความรู ้แชร์

ความเข้าใจและแสดงความคิดเห็นจากการทํากิจกรรม โดยสรุปตาม
กรอบ 5W1H1B ได้แก่ What Who When Where Why How Benefit ๑๐. 
ครูตัง้คําถามกระตุ้นความคิด นักเรยีนจะนําความรูจ้ากมงคลชวีิตไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวัและสังคมอย่างไร ๑๑. นักเรยีน
รว่มกันกล่าวคําปฏิญาณตน ต้านยาเสพติด
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ส่ือ/อุปกรณ์
- เกมบันไดง,ู - หนังสือเรยีนวิชาพระ
พุทธศาสนา ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑

การประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเรยีนรูข้องนักเรยีน
ระหว่างเรยีนและการทํากิจกรรม, - การตอบ
คําถาม, - การออกแบบสรุปองค์ความรูท้ี่ได้
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

๑

๒

๔

พระณัฐกิต มหิสฺสโร

มงคลชวีิต

๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มัธยมศึกษาตอนต้น

มงคลชวีิต ๓๘ ประการ เป็นหลักในการสรา้งความเจรญิ
ก้าวหน้าให้กับชวีิตของผูป้ฏิบัติทัง้ในปัจจุบัน และอนาคต

การใชด้้านสารสนเทศ, การเรยีนรูแ้ละนวัตกรรมรวมถึง
การคิดวิเคราะห์, การใชช้วีิตและการประกอบอาชพีที่จะ
ต้องอยู่รว่มกับผูอ้ื่นในสังคม

๙๐ เปอรเ์ซน็ต์ นักเรยีนมีความสนใจ และเข้าใจ
ในการจัดการเรยีนการสอน เพราะมีส่วนรว่มในการทํา
กิจกรรมตลอดเวลา ถือเป็นเจ้าของการเรยีนรูท้ี่เกิดการ
ตกผลึกองค์ความรูด้้วยตนเอง จะทําให้มีความรูค้วาม
เข้าใจที่ยัง่ยืน

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๓

โยนิโสมนสิการ, ความสามัคคี, ความเป็น
กัลยาณมิตร

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๕

๗

การกระตุ้นความคิดของนักเรยีนให้เกิดองค์ความรูใ้หม่
ด้วยตนเอง, ความมีส่วนรว่มของนักเรยีนทกุคน

การปรบัส่ือให้มีความทนัสมัย, การสรา้งความสนใจของ
นักเรยีนให้เกิดขึ้นแบบ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์, การใชเ้ทคนิค
วิธกีารสอนให้สอดคล้องกับยคุปัจจุบัน

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี๖
การปรบัเวลา และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่…………………………………………………..

    (..............................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระณัฐกิต มหิสฺสโร
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..…………กิจกรรม…………………..………………………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน…….…………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…เวลา…๑…..คาบ/ชม. 

โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

        

ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม

ประชาพัฒนาบ้านแฮด

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1. เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตนเป็น
ศาสนิกชนที่ดี และธาํรงรกัษาพระพุทธ
ศาสนา หรอืศาสนาที่ตนนับถือ
2. อธบิายความรูเ้กี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ 
ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม

นักเรยีนสามารถรูแ้ละเข้าใจ 
อธบิายเกี่ยวกับหน้าที่ของชาวพุทธ
ได้

นักเรยีนเห็นคุณค่าและชืน่ชมผู้
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธที่ดี รกั
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 
ซือ่สัตย์ สุจรติ มุ่งมัน่ในการทํางาน 
มีวินัย

นักเรยีนสามารถวิเคราะห์และเข้าใจ
ความสําคัญของการเป็นชาวพุทธทดีี 
และปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธถูกต้อง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย

ขัน้ที่ 1 นําเข้าสู่บทเรยีน

1. นักเรยีนสวดมนต์ไหว้พระ น่ังสมาธ ิ3 นาท ีและแผเ่มตตา

2. ครูแจ้งตัวชีว้ัดชัน้ปีและจุดประสงค์การเรยีนรูใ้ห้นักเรยีนทราบ

3. ครูให้นักเรยีนทําแบบทดสอบก่อนเรยีน

ขัน้ที่ 2 กิจกรรมการเรยีนรู ้

4. ครูให้นักเรยีนบทเรยีนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน เรือ่งวัดเฉลิมพระเกียรติ 

5. ครูตัง้ประเด็นคําถามให้นักเรยีนชว่ยกันตอบ เชน่ 1) นักเรยีนได้ความ

รูอ้ะไรบ้าง 2) ภายในวัดมีส่ิงก่อสรา้งที่สําคัญอะไรบ้าง 

6. ครูและนักเรยีนรว่มกันสนทนาถึงความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่าง 

ๆ ภายในวัด เพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่า

 1) วัดเป็นสถานที่อยู่ของพระภิกษุสามเณร เป็นสถานที่ประกอบ

พิธกีรรมทางศาสนาของชาวพุทธ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และ

เป็นศูนย์รวมของศิลปกรรมประเพณีชองชุมชน 

2) วัดมี 2 ประเภท คือ วัดหลวงหรอืพระอารามหลวง และ

วัดราษฎร ์

7. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน ทําใบงานที่ 1 เรือ่ง การ

ปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมภายในวัด 

8. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีนด้วยวิธกีารที่

หลากหลาย และให้ฟังซกัถาม 

9. ครูคอยให้คําแนะนําเพ่ิมเติมและสังเกตพฤติกรรมในการทํางานและ

การนําเสนอผลงาน

หน้าที่ของชาวพุทธ

ข้ันสรุป
 10. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรุปความรู้
เรือ่ง หน้าที่ชาวพุทธ โดยให้นักเรยีน
บันทกึสรุปความรูล้งในสมุด
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ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมินผล
1. แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรยีน

2. บทเรยีนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน

3. ส่ือการเรยีนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม

4.. หนังสือเรยีนสาระการเรยีนรูพ้ื้นฐาน 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 6

6. แบบฝึกหัด ใบงาน

ด้านที่วัดประเมินวิธกีารเครือ่งมือที่ใชเ้กณฑ์การ
ประเมิน
K (ด้านความรู)้ การตอบคําถามการซกัถามข้อ
สงสัยคําถามในเน้ือหามีส่วนรว่มในการตอบคํา
ถามถือว่าผา่น
P (ด้านกระบวนการ) การตรวจใบงาน สรุป my 
mapping ใบงานเรือ่งสรุป mind mapping รอ้ยละ 
50 ผา่นเกณฑ์
A (พฤติกรรม) การสังเกตพฤติกรรมการเรยีนรู้
ของนักเรยีนรายบุคคล
- การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
- การตรวจงานนักเรยีนแบบสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรูข้องนักเรยีนรายบุคคล
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
- แบบตรวจงานนักเรยีนคะแนนประเมินอยู่ใน
ระดับดีถือว่าผา่น

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..…………กิจกรรม…………………..………………………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน…….…………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…เวลา…๑…..คาบ/ชม. 

โรงเรียน……………………………………………………………………………….

ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม

ประชาพัฒนาบ้านแฮด

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หน้าที่ของชาวพุทธ
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียนรู้

ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระอรรถพงษ์ โฆสธมฺโม

หน้าที่ชาวพุทธ

๑๖ มิถุนยน  ๒๕๖๕ ประถมศึกษา

นักเรยีนเข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
และธาํรงรกัษาพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาที่ตนนับถือ 
และ อธบิายความรูเ้กี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในศาสนสถาน 
และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

นักเรยีนสามารถอธบิายความสําคัญและสรุปประเด็น
สําคัญเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธได้

นักเรยีนสามารถปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธที่ดีของสังคมไทย
ตลอดจนปฏิบัติตามหลักธรรมที่สําคัญของพระพุทธ
ศาสนา และปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายด้วยความ
รบัผดิชอบตรงต่อเวลาซือ่สัตย์และให้ความรว่มมือกับ
บุคคลอื่นในการทํางานรว่มกัน

นักเรยีนสามารถอธบิายเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธและการ
ปฏิบัติตัวของพุทธศาสนิกชน พรอ้มกับนําปฏิบัติใชใ้น
ชวีิตประจําวัน

นักเรยีนสามารถเข้าใจตระหนักและปฏิบัติเป็นศาสนิกชนที่
ดีและทํานองรกัษาพระพุทธศาสนาและนับถือศาสนาที่ตน
นับถือ

ผูส้อนจะต้องพัฒนาส่ือและมีส่ือทํามือให้นักเรยีนดูมากขึ้น

ได้เรยีนรูเ้กี่ยวกับตัวผูเ้รยีนได้ศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับ
เรือ่งที่สอนและได้รูจ้ักวิธกีารทกัษะในการสอนมากขึ้น

พระอรรถพงษ์ โฆสธมฺโม
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………..………………กิจกรรม………………………….…………………………………..

นักเรียนระดับช้ัน……………………………………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…

เวลา…๑…..คาบ/ชม. โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

ข้ันสรุป

        

ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

เบญจศีล เบญจธรรม

วัดถาปลาวิทยาคม

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เบญจศีล เบญจธรรม เป็นส่ิงสําคัญใน
การดํารงชวีิตของมนษุย์ในสังคม รูจ้ัก
การเว้น รูจ้ักการทํา แล้วจะทําให้เราอยู่
ในสังคมอย่างมัน่คงและดีงาม

เพ่ือให้นักเรยีนอธบิายเบญจศีล 
เบญจธรรม ได้อย่างถูกต้อง

เพ่ือให้นักเรยีนชว่ยกันระดมสมอง
ใชค้วามคิด หาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น แล้วนํามาเป็นตัวอย่าง

เพ่ือให้นักเรยีนรูซ้ึง้ถึง ศีล ๕ และ
จับคู่กับ ธรรม ๕ ได้ถูกต้องชดัเจน

แผน่ภาพประกอบการเรยีน  Power 
Point   ปากกาเคมี กระดาษฟลตุแก๊ป  
ดินสอ สมุด

๑. การสังเกตการณ์ของนักเรยีนขณะทํา
กิจกรรม ๒.ประเมินผลจากหลังการเรยีน
และนําเสนอเสรจ็แล้ว

สวดมนต์บูชาพระรตันตรยั ก่อนเรยีน

๑. แบ่งกลุ่มนักเรยีน จํานวน ๔ กลุ่ม  กลุ่มละ ๔ คนหรอื ๕ คน 

๒. แจกปากกาเคมี และกระดาษฟลตุแก๊ป  ทัง้ ๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๑ แผน่

๓. ให้นักเรยีนในกลุ่มทกุกลุ่มชว่ยกันวิเคราะห์ในประเด็นต่อไปน้ี

๓.๑ กลุ่มที่ ๑ เรือ่ง เบญจศีล จํานวน ๕ คน

๓.๒ กลุ่มที่ ๒ เรือ่ง เบญจธรรม จํานวน ๕ คน

๓.๓ กลุ่มที่ ๓ เรือ่ง เบญจศีล จํานวน ๔ คน

๓.๔ กลุ่มที่ ๔ เรือ่ง เบญจธรรม จํานวน ๔ คน

ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มที่แบ่งให้วิเคราะห์เน้ือหา เบญจศีล เบญจธรรม 
ออกมานําเสนอหน้าชัน้เรยีน และมีการซกัถาม ระหว่างผูฟั้ง และผูนํ้า
เสนอ สุดทา้ยพระสอนศีลธรรม จึงกล่าวสรุปองค์ความรูท้ี่ได้จากการ
เรยีนรูใ้นชัว่โมงน้ี และวิจารณ์การนําเสนอของแต่ละกลุ่ม ถึงข้อแตกต่าง
กัน ของกลุ่มต่าง ๆ บางกลุ่มมีสมาชกิ ๕ ทา่น บางกลุ่มมีสมาชกิ ๔ ทา่น 
จนเป็นที่น่าพอใจ และทกุคนเข้าใจดีแล้ว 

ระดมสมองใชค้วามคิด
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียน

รู้ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระมหาจรนิทร ์อรญิฺชโย

เบญจศีล เบญจธรรม

7 กรกฎาคม 2565 มัธยมศึกษาตอนปลาย

สาเหตุของการไม่ทําความดี ไม่สามารถแยกแยะได้ และ 
แก้ไขปัญหาด้วย เบญจศีล เบญจธรรม

ทกัษะการวิเคราะห์แนวทางที่สามารถปฏิบัติได้ เข้าใจศีล ๕ 
เชน่ มีความเมตตาต่อผูอ้ื่น ซือ่สัตย์ และไม่พูดโกหก เป็นต้น 

การทําความดีของนักเรยีน และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้วยหลักเบญจศีล เบญจธรรม มีความเคารพต่อผูใ้หญ่มาก
ขึ้น

การจัดการเรยีนการสอน บรรลตุามวัตถุประสงค์ ที่
กําหนดใน (K-S-A) ที่กําหนดไว้ทกุประการ

นักเรยีนได้นําแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยหลักเบญจศีล 
เบญจธรรม ไปใชก้ับการอยู่รว่มกันในโรงเรยีน และชุมชน
เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้จรงิ

ผูส้อนจะต้องพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้สอดคล้อง
กับบรบิทของนักเรยีนและการนําไปใชใ้นชวีิตประจําวันได้ 
เพ่ือให้ผูเ้รยีนอยู่ในสังคมอย่างเชือ่มัน่ในตนเอง

ผูส้อน ได้เห็น นักเรยีนได้เรยีนรูใ้นห้องเรยีน วิธกีารปฏิบัติ
ตัวในสังคม ชุมชน โดยการนําหลักธรรมเบญจศีล 
เบญจธรรมไปใชใ้นชวีิตประจําวันในชุมชนที่ตนเองได้อาศัย

พระมหาจรนิทร ์อรญิฺชโย
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ขอบเขตเน้ือหาสาระ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพทธศาสนา
เรื่อง……………………………………………………………..…………กิจกรรม…………………..……………..

นักเรียนระดับช้ัน…….…………………ภาคเรียนที่…๑…ปีการศึกษา…๒๕๖๕…เวลา…๑…..คาบ/ชม. 

โรงเรียน……………………………………………………………………………….

A

S

K

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน

ข้ันกิจกรรม

        

การพัฒนาศรทัธาและปัญญาในทางพระพุทธศาสนา

แก่นนครวิทยาลัย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนที่ให้
มนษุย์มีศรทัธาที่ประกอบด้วยปัญญา 
คือเชือ่ในส่ิงที่ควรเชือ่ เชือ่อย่างมีเหตุผล 
และเชือ่อย่างมีปัญญา ตามหลักความเชือ่
ทางพระพุทธศาสนา ที่สอนให้เชือ่ใน
การกระทําของตน ผลของการกระทํา 
และเชือ่ว่าเราต้องได้รบัผลน้ัน เพ่ือให้
การดําเนินชวีิตไปสู่ เส้นทางแห่งความดี
งามและถูกต้อง

นักเรยีนอธบิายการพัฒนาศรทัธา
และปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธ
ศาสนา

นักเรยีนมีส่วนรว่มในการทํางาน
เป็นกลุ่มและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์ตัวอย่างที่ครู
เสนอขึ้นมา

นักเรยีนสามารถฝึกการคิดพิจารณา
ตามหลักศรทัธาได้อย่างถูกต้อง 
ผา่นสถานการณ์ที่ครูยกตัวอย่าง

1. ครูสนทนากับนักเรยีนโดยยกตัวอย่างสถานการณ์และถามคําถามเพ่ือ
นําเข้าสู้บทเรยีน
- สถานการณ์ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาถามนักเรยีน ดังน้ี
ข่าวจากชอ่งไทยรฐัทวีี บอกว่ามีหญิงสาวคนหน่ึงใน จ.อุดรธานี ฝันว่ามีคน
มาเข้าฝัน ให้นําพระพุทธรูปปรางนาคปรก ขึ้นมาจากหนองนาภายในหมู่
บ้าน พอรุง่เชา้หญิงสาวคนน้ันเลยนําพาญาติพ่ีน้อง ไปงมขึ้นมา ปรากฏว่า 
มีพระพุทธรูปดังกล่าวจรงิ จากน้ันตนและผูค้นที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างนํา
ดอกไม้ธูปเทยีน มาไหว้บูชาเพ่ือขอโชคลาภ
จากข่าวข้างต้นนักเรยีนคิดว่าการกระทําดังกล่าว เกิดจากอะไรและถูกต้อง
หรอืไม่
- ครูสุมให้นักเรยีนตอบคําถามดังกล่าว

1. เมื่อนักเรยีนตอบคําถามเสรจ็ ครูจะทําการแบ่งกลุ่มนักเรยีนตามลําดับ

คะแนนจากการสอบครัง้ก่อน โดยครูจะทําเรยีกชือ่นักเรยีนตามเลขที่ 

จากน้ันจะแจกปากกา ทัง้หมด 8 สี โดยปากกาแต่ละแทง่จะมีสัญลักษณ์

ที่แต่งต่างกันไป จากคะแนนของนักเรยีน ตามที่ครูจัดไว้ให้แล้ว โดยใน

กลุ่มจะมีทัง้คนเก่ง ปานกลาง และอ่อนอยู่ด้วยกัน 1 กลุ่มจะมี 4 คน 

จํานวนทัง้หมด 8 กลุ่ม เรยีกว่า กลุ่มบ้าน โดยแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้า - 

จากน้ันครูกําหนดโจทย์ให้นักเรยีนหาคําตอบ คือ “จากสถานการณ์ข้าง

ต้นที่ครูเล่าให้ฟัง ถ้านักเรยีนเป็นผูห้ญิงคนน้ัน จะมีวิธกีารจัดการกับ

เรือ่งราวที่เกิดขึ้นอย่างไร ตามหลักพระพุทธศาสนา” แล้วให้หัวหน้าแบ่ง

สมาชกิในกลุ่มทัง้ 4 คน แล้วแยกไปค้นคว้าเน้ือหา 4 หัวข้อ ดังต่อไปน้ี 

หัวข้อที่ 1 ความหมายของศรทัธาตามหลักพระพุทธศาสนา

 หัวข้อที่ 2 ความหมายของปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนา 

หัวข้อที่ 3 ความสัมพันธร์ะหว่างศรทัธาและปัญญา 

หัวข้อที่ 4 การพัฒนาศรทัธาและปัญญาให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธ

ศาสนา - จากน้ันครูให้นักเรยีนที่มีด้ามปากกา มี ก.ไก่ติดอยู่ (ก.ไก่คือคน

ที่มีคะแนนน้อยสุดในแต่ละกลุ่ม แล้วเยอะขึ้นมาก็ ข.ไข่ ค.ควาย ง.ง ูตาม

ลําดับ) เลือกหัวข้อก่อน แล้วคนที่มีสัญลักษณ์ ข.ไข่ ค.ควาย ง.ง ูก็เลือก

หัวข้อตามลําดับ

พระพุทธศาสนา
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ส่ือ/อุปกรณ์

การประเมินผล

1. หนังสือเรยีน วิชาพระพุทธศาสนา ม.5 2. ส่ือ power point 3.ผงัความคิดจากการศึกษาเน้ือหาในแต่ละคู่ของกลุ่ม

ผูเ้ชีย่วชาญ- แบบทดสอบ- ipad

k (ความรู)้
วิธกีาร : การทําแบบทดสอบแบบปรนัยรวมเน้ือหาที่ศึกษาค้นคว้ามาทัง้หมด
เครือ่งมือที่ใช ้: แบบทดสอบแบบปรนัยรวมเน้ือหาที่ศึกษาค้นคว้ามาทัง้หมด
เกณฑ์การประเมิน : ทําครบทกุข้อและถูกต้องเกิน 8 ข้อขึ้นไป ถือว่าผา่น ทําครบทกุข้อและถูก 5 ข้อขึ้นไป ไม่เกิน 

8 ข้อ ปานกลาง ทําครบทกุข้อ และถูกตากว่า 5 ข้อถือว่าไม่ผา่น

S (กระบวนการ)
วิธกีาร : - การรว่มกันคิดแก้ไข้โจทย์ที่ครูได้ตัง้ไว้
-การถามตอบตามสถานการณ์ที่ครูยกตัวอย่าง
เครือ่งมือที่ใช ้: - แบบประเมินการแก้ไขปัญหา
- แบบประเมินการเลือกตอบจากสถานการณ์ที่ครูยกตัวอย่าง
เกณฑ์การประเมิน : เลือกถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีเหตุผล ได้ ถือว่าผา่น เลือกไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

และไม่ให้เหตุผล ถือว่าไม่ผา่น

A (พฤติกรรม)
วิธกีาร : - สังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นกลุ่ม
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น
เครือ่งมือที่ใช ้: แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน : มีส่วนรว่มในกิจกรรม ผา่นเกณฑ์การประเมิน เฉลี่ยคะแนนรวม มากกว่า 60 % ขึ้นไปถือว่าผา่น

ข้ันสรุป
1. ครูจัดห้องสอบ แล้วดําเนินการสอบเป็นรายบุคคล โดยใชแ้บบทดสอบรวมเน้ือหาทัง้หมด 
2. จากน้ันตรวจแบบฝึกหัดรวมคะแนนของสมาชกิในกลุ่มบ้านโดยรวมคะแนนของทกุคนแล้วหารด้วยจํานวนสมาชกิ
ภายในกลุ่ม 
3. กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด จะได้รบัคะแนนโบนัส 5 คะแนน กลุ่มที่ได้รองลงมา คะแนนก็จะลดลงตามลําดับ 4 3 
2 คะแนน 
4. ครูสรุปความรูใ้ห้นักเรยีนโดยการอธบิายเพ่ิมเติมและถามคําถาม ดังน้ี - พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนที่ให้มนษุย์มี
ศรทัธาที่ประกอบด้วยปัญญา เชือ่อย่างมีเหตุผล เพ่ือให้การดําเนินชวีิตไปสู่ เส้นทางแห่งความดีงามและถูกต้อง - ครูยก
ตัวอย่างสถานการณ์ความเชือ่ต่างๆ พรอ้มสุ่มให้นักเรยีนเลือกที่จะเชือ่ หรอืไม่เชือ่ตามหลักความเชือ่ทางศาสนาต่างๆ 
ตามที่นักเรยีนเข้าใจ พรอ้มให้เหตุผล เชน่ - นาย ก. ตื่นเชา้ขึ้นมา พบว่าหน้าบ้านของตนมีรอยเลื่อยคล้ายง ูจึงเชือ่
ว่าเป็นรอยพญานาค จึงนําดอกไม้ ธูปเทยีนมาไหว้ ขอโชคลาภ - นาง ข. เป็นคนที่มีเรือ่งรา้ยเข้ามาในชวีิตบ่อย จนเกิด
ความไม่สบายใจ เลยตัดสินใจไปดูดวงเผือ่จะมีวิธแีก้ไข ตามที่หมอดู แนะนํา เป็นต้น - นักเรยีนตอบคําถาม

ข้ันกิจกรรม
  2. จากน้ันให้นักเรยีนแต่ละคนจากกลุ่มบ้าน ที่ได้รบัมอบหมายในเน้ือหาเดียวกัน ไปรวมกลุ่มกัน เรยีกว่า

กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ จากน้ันศึกษาหาความรูจ้ากหนังสือเรยีนและอินเตอรเ์น็ต ตามหัวข้อข้างต้น          

3. จากน้ัภนให้นักเรยีนจากกลุ่มผูเ้ชีย่ถวชาญแต่ละคนกลับกลุ่มบ้าน แล้วดําเนินการต่อไปน้ี                     

- ผลัดกันออกมานําเสนอส่ิงที่ตัวเองได้ศึกษามาให้สมาชกิในกลุ่มฟัง ตามลําดับจนครบทกุคน                     

- จากน้ันรว่มกันนําความรูท้ี่ได้จากการศึกษา มาแก้ไขสถานการณ์ตามโจทย์ที่ครูให้                     

-แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาจากความรูท้ี่ได้ศึกษามา จนครบทกุกลุ่ม                     

- แล้วเตรยีมตัวทําแบบทดสอบจากเน้ือหาที่ศึกษามาทัง้หมด
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สาระความรู้สําคัญที่ตกตะกอนอยู่กับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ิงที่ผู้สอนคิดว่า เป็นจุดแข็งของการจัดการ

เรียนการสอนครัง้น้ี 

บันทึกหลังการเรียนการสอน (ร่องรอยหลักฐาน)

รายวิชา…พระพุทธศาสนา……ช่ือพระสอนศีลธรรม……………..……………...……………..……………

เรื่องที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี ที่สอน………………………………………………ระดับช้ัน…………….………………………………

ทักษะ/ความสามารถที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณธรรม / คุณค่าที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนระหว่าง 
หรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (K-S-A) ที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

ส่ิงที่ผู้สอนตอ้งพัฒนาในการสอนครัง้น้ี

ผู้สอนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการเรียนรู้

ครัง้น้ี

๑ ๕

๖

๗

๒

๓

๔

ภาพกิจกรรม

ลงชือ่……………………………………..

    (..................................................)

……/……….../….…………

ตําแหน่งพระสอนศีลธรรม

ลงชือ่……………………………………..

(...................................................)

……/………./……..………

ครูหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา

พระมหาสุรยิา เนตุวรธมฺโม

การพัฒนาศรทัธาและปัญญาในทางพระพุทธศาสนา

๑๖ มิถุนยน  ๒๕๖๕ มัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรยีนอธบิายการพัฒนาศรทัธาและปัญญาที่ถูกต้องใน
พระพุทธศาสนา

นักเรยีนสามารถฝึกการคิดพิจารณาตามหลักศรทัธาได้
อย่างถูกต้อง ผา่นสถานการณ์ที่ครูยกตัวอย่าง

นักเรยีนมีส่วนรว่มในการทํางานเป็นกลุ่มและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ตัวอย่างที่ครูเสนอขึ้น
มา

นักเรยีนสามารถอธบิายการพัฒนาศรทัธาและปัญญาได้
อย่างถูกต้อง สามรถพิจารณาเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ได้ และรว่มเสนอความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธภิาพ

นักเรยีนสามารถอธบิายการพัฒนาศรทัธาและปัญญาได้
อย่างถูกต้อง สามรถพิจารณาเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันได้ 
และรว่มเสนอความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธภิาพ

การอธบิายผูเ้รยีนต้องรวดเรว็ เน่ืองจากเวลาน้อย ทําให้
นักเรยีนไม่เข้าใจในบางกิจกรรม ต้องอธบิายซาหลายรอบ 
ต้องเรยีบเรยีงส่ิงที่ต้องอธบิายให้ละเอียดกว่าน้ี

ได้รูว้่า หากเรานําส่ิงที่ใกล้ตัวนักเรยีนมาปรบัให้เข้ากับ
หลักธรรมทางศาสนา นักเรยีนก็จะเรยีนรูไ้ด้ไว และ
เข้าใจดีมากขึ้น

พระมหาสุรยิา เนตุวรธมฺโม

116



0649397219

03

พระสุจิต ภูริญาโณ

0201

07

04

05 06

08

ทําเนียบพระสอนศีลธรรมผูผานการคัดเลือกผลงาน
ดานแผนการจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนาแบบใฝรู active learning (รุนท่ี ๑)

วัดย้ังเมิน จังหวัดเชียงใหม

สังกัดวิทยาเขตเชียงใหม

0649397219

พระชณิตวมาส ชวนปฺโญ

วัดศรีเมืองมูล จังหวัดพะเยา

สังกัดวิทยาเขตพะเยา

0892669986

พระมหาจิตรการก อภิปฺุโญ

วัดสถาน จังหวัดพะเยา

สังกัดวิทยาเขตพะเยา

0916342026

พระพัชรพงศ วํสวชิโร

วัดมวงชุม จังหวัดพะเยา

สังกัดวิทยาเขตพะเยา

 0861975110

พระมหาฉัตรชัย  จนฺทนนฺโท

 วัดผาราง จังหวัดแพร

สังกัดวิทยาเขตแพร

0910723419

พระสมภพ สุจิตฺโต

วัดศรีคิรินทราราม จังหวัดแพร

สังกัดวิทยาเขตแพร

0638581284

พระฐิติพรรณ  จิตฺตทนฺโต

วัดหนองสองหองใต จังหวัดอุดรธานี

สังกัดวิทยาเขตหนองคาย

0892669986

พระมหารถศรี ติกฺขปญโญ

วัดอินทรังสฤษฎ์ิ จังหวัดสกลนคร

สังกัดวิทยาเขตหนองคาย

************



0929716356

011

พระวงษทอง สุภทฺโท

01009

015

012

013 014

016

วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

สังกัดวิทยาเขตอุบลราชธานี

0964907571

พระมหาธีรพงษ ธมฺมวาที

วัดอํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ

สังกัดวิทยาเขตอุบลราชธานี

081 2891983

พระครูโกศลวรศิลป (ถิรธัมโม)

วัดสันมะคาจังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเชียงราย

0804944212

พระวิมาลาฐานวีโร

วัดมรรคาราม จังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเขตเชียงราย

0946584414

พระเสกสรร สนฺตมโน

วัดหวยไครใหม จังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเขตเชียงราย

0622593544

พระกุศล  ทนฺตจิตฺโต

วัดศรีศักด์ิพัฒนา จังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเขตเชียงราย

0934624673

พระอน่ึง  ปญญาวโร

วัดปาแดงผานศึก จังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเขตเชียงราย

063-7856847

พระวรรณ ธีรวํโส

วัดสันยาว จังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเขตเชียงราย



063-7856847

019

พระอรุณ สุนฺทรธมฺโม

018017

023

020

021 022

024

วัดโปงน้ํารอน จังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเขตเชียงราย

0882549416

พระกรปพรรธ กฺวิวํโส

วัดเวฬุวัน จังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเขตเชียงราย

'0993876769

พระยอดชาย วรญาโณ

วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเชียงราย

062 363 5637

พระจักรพันธ ปฺญาวโร

วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเขตเชียงราย

0979213313

พระมหาภาคิน สิริภทฺโท

วัดพระพุทธบาทผางาม จังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเขตเชียงราย

0889476956

พระมหาสุวรรณ  รตนวํโส

สํานักสงฆวชิรมงคลโลกนาถ จังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเขตเชียงราย

081602077

เจาอธิการ อภิชาติ รติโก

วัดสบกก จังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเขตเชียงราย

086-4063565

พระมหาธีระพงศ ชุตินฺธโร

วัดแมขาวตมทาสุด จังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเขตเชียงราย



'0652351601

027

พระมหาอานุภาพ ทกฺขญาโณ

026025

031

028

029 030

032

วัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเขตเชียงราย

0931389946

พระสหรัฐ  กิตฺติปฺโญ

วัดรองเบอใน จังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเขตเชียงราย

0835822807

พระมหาจรินทร  อริฺชโย

วัดศรีบานถ้ํา จังหวัดเชียงราย

สังกัดวิทยาเชียงราย

0630453752

พระธีรพล ณฐิโก

วัดบานดาน จังหวัดบุรีรัมย

สังกัดวิทยาเขตบุรีรัมย

0649962455

พระณรงคฤทธ์ิ ธีรวโร

วัดหนองตูม จังหวัดสุโขทัย

สังกัดวิทยาเขตพุทธชินราช

0889476956

พระเทวพงศพันธ ตนฺติปาโล

วัดออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร

สังกัดวิทยาเขตพุทธปญญา

0933477638

พระวรรณพงษ  กิตฺติวณฺโณ

วัดทายเมือง จังหวัดราชบุรี

สังกัดวิทยาเขตราชบุรี

0833227990

พระมหากิตติบดินทร  ฐิตภทฺรเมธี

วัดปนงาว จังหวัดลําปาง

สังกัดวิทยาเขตลําปาง



0807468846

035

พระมหาปยะพงษ อุปเสโน

034033

039

036

037 038

040

วัดโพนทอง จังหวัดเลย

สังกัดวิทยาเขตเลย

0931389946

พระมหาตุย ขนฺติธมฺโม

วัดมณีสถิตกปฏฐาราม จังหวัดเอุทัยธานี

สังกัดวิทยาเขตอุทัยธานี

0998405893

พระประโยชนศิลป สุรปฺโญ

วัดบูรพาคุมเกา จังหวัดกาฬสินธุ

สังกัดวิทยาขอนแกน

0880358179

พระอธิการสุรพล สุรพโล

วัดจอมศรีวนาราม จังหวัดขอนแกน

สังกัดวิทยาเขตขอนแกน

0649836226

พระสมุหสําราญ ถิรปญโญ

วัดอุทัยกุดโดน จังหวัดกาฬสินธุ

สังกัดวิทยาเขตขอนแกน

0805515352

พระครูปลัดธนา จิรสุโภ

วัดมงคลหลวง จังหวัดขอนแกน

สังกัดวิทยาเขตขอนแกน

0967051127

พระอธิการเมษา โกสโล

วัดอัมพวัน จังหวัดขอนแกน

สังกัดวิทยาเขตขอนแกน

0653057320

พระธนาวุฒิ ธนวุฒฺโฑ

วัดทุงสวาง จังหวัดขอนแกน

สังกัดวิทยาเขตขอนแกน



0649328331

043

พระมหาปณิธาน สุเมโธ

042041

047

044

045 046

048

วัดปาคูณคําวิปสสนา จังหวัดสกลนคร

สังกัดวิทยาเขตขอนแกน

065-2796909

พระอธิการทองยศ ธมฺมสาโร

วัดกองศรี จังหวัดขอนแกน

สังกัดวิทยาเขตขอนแกน

0956503628

พระมหาสุริยา เนตุวรธมฺโม

วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน

สังกัดวิทยาขอนแกน

0935511895

พระปลัดอรรถพงษ โฆสธมฺโม

วัดสวรรค จังหวัดขอนแกน

สังกัดวิทยาเขตขอนแกน

0654495194

พระอธิการอัครเดช ญาณเตโช

วัดฉาง จังหวัดปทุมธานี

สังกัดสวนกลาง

0643293947

พระวีรภัทร วีรภทฺโท

วัดใหมเนินพยอม จังหวัดชลบุรี

สังกัดวิทยาเขตสวนกลาง

0612269110

พระมหาชานนท สุชาโต

วัดลํานารายณ จังหวัดลพบุรี

สังกัดวิทยาเขตสวนกลาง

0889915569

พระมหาชลัมพล กิตฺติสาโร

วัดนิมมานรดี จังหวัดกรุงเทพฯ

สังกัดวิทยาเขตสวนกลาง



'0657175691

พระปญญา กลฺยาณธมฺโม

050049

วัดวังทอง จังหวัดจันทบุรี

สังกัดวิทยาเขตสวนกลาง

0945952499

พระครูใบฎีกาณัฐกิต มหิสฺสโร

วัดสังฆราชาวาส จังหวัดสิงหบุรี

สังกัดวิทยาเขตสวนกลาง

************
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