
30 

 

แผนการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคุณลกัษณะอยู่อย่างพอเพยีง  
รหสัวชิา ส31101  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  พระพทธ  พอเพียง  (ตอนท่ี 1) 
เร่ือง    พระพุทธศาสนามีทฤษฏี วธีิการท่ีเป็นสากลและมีขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นทางสายกลาง   เวลา   1  ชัว่โมง 
สอนโดย นางสาวบรรจง  มุกดา         โรงเรียนกลัยาณวตัร  ขอนแก่น  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
     มาตรฐานการเรียนรู้    
 ส 1.1 รู้และเขา้ใจประวติั  ความส าคญั  ศาสดา  หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
  ศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่ และปฏิบติัตาม  
  หลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข     
     ตัวช้ีวดั   
 ส 1.1 ม.4-6/4 วเิคราะห์ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนา 
  ท่ีตนนบัถือตามท่ีก าหนด     
 
2.  สาระส าคัญ 
 พระพุทธศาสนามีหลกัทฤษฎีและวธีิการท่ีเป็นสากล ไดแ้ก่ อริยสัจ 4 และขอ้ปฏิบติัท่ีเป็น 
ทางสายกลาง ไดแ้ก่ อริยมรรคมีองค ์8 เป็นหลกัธรรมท่ีเป็นหลกัพื้นฐานในการด าเนินชีวติเพื่อการอยู่ 
ในสังคมอยา่งมีความสุข 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  อธิบายทฤษฎีวธีิการท่ีเป็นสากล และขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นทางสายกลางในพระพุทธศาสนา (K) 
2.  จ าแนกทฤษฎีวธีิการท่ีเป็นสากล และขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นทางสายกลางในพระพุทธศาสนา (P) 
3.  เห็นคุณค่าและความส าคญัในการปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ อริยสัจ 4 

และอริยมรรค มีองค ์แปด (A) 
 4. ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั
ได(้A) 
4. สาระการเรียนรู้ 
 1. พระพุทธศาสนามีทฤษฎีท่ีเป็นสากล พระพุทธศาสนามีหลกัทฤษฎีและวธีิการท่ีเป็นสากล ไดแ้ก่ 
อริยสัจ 4    อริยสัจ 4 คือความจริงท่ีเป็นธรรมชาติของชีวติ เป็นหลกัการท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุ
และผล มี 4 ประการ คือ ทุกข(์ความจริงท่ีก าหนดรู้)  สมุทยั (ความจริงท่ีควรละ) นิโรธ (ความจริงท่ีควร
บรรลุ มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
  2.  วธีิการท่ีเป็นสากล  พระพุทธศาสนามีขอ้ปฏิบติัท่ียดึทางสายกลาง  อริยมรรคมีองค ์8     
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ขอ้ปฏิบติัทางสายกลาง (อริยมรรคมีองค ์8)  
- สัมมาทิฏฐิ การเห็นชอบ  เห็นวา่ บาป บุญ คุณพระรัตนตรัย บิดามารดามีจริง  
- สัมมาสังกปัปะ   คิดชอบ คิดออกจากความยดึติดในกาม ความพยาบาท และการไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น  
- สัมมาวาจา เจรจาชอบ  เวน้จากการพดูเทจ็ ค าหยาบ วาจาส่อเสียด และพดูจาส่ิงท่ีไร-  
-  สัมมากมัมนัตะ การกระท าชอบ ไม่ฆ่าสัตว ์ลกัทรัพย ์และประพฤติผดิในกาม  
-  สัมมาอาชีวะ การเล้ียงชีวติชอบ ไม่ประกอบอาชีพทุจริต เช่น คา้มนุษย ์อาวธุ ยาเสพติด และน ้าเมา  
-  สัมมาวายามะ พยายามชอบ  เพียรระวงัความชัว่ท่ีจะเกิดข้ึนในใจเพียรละความชัว่ท่ีเกิด     
                                                      แลว้ใหห้มดไปเพียรสร้างความดีท่ียงัไม่เกิดใหเ้กิดเพียรรักษาความดีท่ี 
                                                           เกิดข้ึนแลว้ใหด้ ารงอยูต่ลอดไป 
-สัมมาสติ การระลึกชอบ  ระลึกรู้ภายในกายของตนเอง    ระลึกรู้ทนัความรู้สึกของตนเอง                     
                                                           ระลึกรู้ทนัอาการของจิต เช่น  จิตเกิด  โทสะ  โมหะ โลภะ   
                                                      ระลึกสภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนเท่าทนั 
- การตั้งจิตมัน่ชอบ จิตท่ีมีความตั้งมัน่ท่ีปราศจากนิวรณ์ 5 คือ        
                                                     -  ความใคร่ในกาม 
                                                     -  ความพยาบาท  
                                    -  ความง่วงซึม 
                                                     -  ความฟุ้งซ่าน 
                                                     -  ความลงัเลสงสัย 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
        -  การตอบค าถามจากบตัรค า “ธรรมะ”  อริยสัจ 4   และการเขียนค าอธิบายทางสายกลาง 

 2. ความสามารถในการคิด 
           -  การใหเ้หตุผล  ค าถาม  อริยสัจ 4 เป็นหลกัธรรมท่ีเป็นหลกัทฤษฎีท่ีเป็นสากลอยา่งไร     
การจดัระบบความคิดเป็นแผนภาพ  การสรุปความรู้ 
การออกแบบการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัอริยสัจ 4 

 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
      การแกปั้ญหาภายในกลุ่ม  ในการระดมความคิดเร่ือง มรรค มีองค ์8 

 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
       -จากการปฏิบติัตนตามทางสายกลางช่วยใหชี้วติประสบความสุขและความส าเร็จไดเ้พราะอะไร 
        -การตอบค าถามในใบงานท่ี 4    -   กระบวนการกลุ่ม 
6.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์   
 - มีวนิยั   ส่งใบงานตรงเวลา   ท างานกลุ่มเสร็จตรงตามเวลาท่ีก าหนด  
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              - ใฝ่เรียนรู้  ใหค้วามร่วมมือในการร่วมกิจกรรม เช่น การตอบค าถาม การท างานกลุ่ม   
การท าใบงาน   
              - อยูอ่ยา่งพอเพียง  การน าหลกัธรรมทางสายกลาง  มาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัท าใหอ้ยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความสุข 
 - มุ่งมัน่ในการท างาน  ความตั้งใจในการท าใบงาน   ความตั้งใจในการการท างานกลุ่ม    
7.  ช้ินงาน / ภาระงาน  

- ช้ินลาน      ใบงานท่ี 4  ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางในพระพุทธศาสนา 
- ภาระงาน    การท างานกลุ่มเร่ือง มรรค มีองค ์แปด 
 

8.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 1.  ขั้นสร้างความสนใจ ( 15 นาที) 
   1.  ครูชูบตัรค า ค  าวา่   ธรรมะ   ใหน้กัเรียนคิดหาความหมายตามท่ีนกัเรียนเขา้ใจ โดยการ  
ใหน้กัเรียนใหค้วามหมายโดยการสุ่ม ทีละคน   (5 นาที) (คิดหาความหมายตามทีต่นเข้าใจ   มีเหตุผล) 
  จากนั้นใหค้รูอธิบายก่อนน าเขา้สู่บทเรียน ดงัน้ี 
   ธรรมะคือหลกัความเป็นจริงท่ีปรากฏอยูต่ามธรรมชาติทั้งท่ีเป็นรูปธรรมท่ีจบัตอ้งได ้  
 และนามธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งธรรมะเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัโลกิยธรรม  
 คือ ธรรมของผูย้งัไม่หมดกิเลส และระดบัโลกุตตรธรรม ธรรมชั้นสูง ไดแ้ก่ บุคคลผูบ้รรลุธรรมรู้  
 และเขา้ใจสภาพของรูปธรรมและนามธรรมอยา่งแจ่มแจง้จนหมดอาสวะกิเลสโดยส้ินเชิง  
 
 
  2. ครูติดบตัรค า    อริยสัจ 4     บนกระดาน  ครูซกัถามนกัเรียนโดยใชค้  าถาม ดงัน้ี(10 นาที) 
   -  อริยสัจ 4 คืออะไร  ประกอบดว้ยอะไรบา้ง    
   (แนวค าตอบ  )อริยสัจ 4 คือความจริงท่ีเป็นธรรมชาติของชีวติ เป็นหลกัการท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและผล มี 4 ประการ คือ ทุกข(์ความจริงท่ีก าหนดรู้)  สมุทยั (ความจริงท่ีควรละ) 
นิโรธ (ความจริงท่ีควรบรรลุ มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ)   
   -  อริยสัจ 4 เป็นหลกัธรรมท่ีเป็นหลกัทฤษฎีท่ีเป็นสากลอยา่งไร 
   (แนวค าตอบ)  พระพุทธศาสนามีทฤษฎีท่ีเป็นสากล เพราะ มีหลกัการและวธิการซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับวา่มีความถูกตอ้งและสามารถรพิสูจน์ได ้ทฤษฎีอนัเป็นสากลท่ีพระพุทธเจา้เนน้อยูเ่สมอ 
คือ อริยสัจ  4 (การน าความรู้เดิมมาชีอย่างมีเหตุผล) 
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 จากนั้นใหค้รูสรุปค าตอบของนกัเรียนเขียนอธิบายเป็นแผนภาพบนกระดานเพิ่มเติม (การใช้ความรู้
อย่างมีเหตุผล) 
ดงัตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  ขั้นแสวงหาสารสนเทศ (15นาท)ี 
  3. ครูจดักิจกรรมในชั้นเรียนโดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 8 กลุ่มใหแ้ต่ละกลุ่มสรุปความหมาย
ของ อริยมรรคมีองค ์8 (มชัฌิมาปฏิปทา) มากลุ่มละ 1 ขอ้ ตามล าดบั ดงัน้ี (10 นาที) 
องค ์8 (มชัฌิมาปฏิปทา) มากลุ่มละ 1 ขอ้ ตามล าดบั ดงัน้ี 
  ●  สัมมาทิฏฐิ   ●  สัมมาอาชีวะ 
  ●  สัมมาสังกปัปะ   ●  สัมมาวายามะ 
  ●  สัมมาวาจา   ●  สัมมาสติ       
  ●  สัมมากมัมนัตะ   ●  สัมมาสมาธิ 
 โดยใหแ้ต่ละกลุ่มสรุปความรู้ความหมายของขอ้ธรรม แลว้ส่งผูแ้ทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน ออกมายนื
เรียงแถวหนา้กระดานบอกความหมายสรุปน าเสนอหนา้ชั้นเรียน(สร้างภูมิคุ้มกนัในการท างานกลุ่ม) 
  
 
 
 
 
 

มรรค         แนวทางท่ีสามารถท่ีจะดบัทุกข์ 
                   หรือแกปั้ญหาต่าง ๆ ใหจ้บลงได้ 
                   โดยการปฏิบติัจนบรรลุถึงเป้าหมาย 
                   ของท่ีสุดของปัญหานั้น ๆ 
 

นิโรธ            วธีิการดบัทุกข ์มนุษยมี์ศกัยภาพ 
                     เพียงพอท่ีจะแกปั้ญหาต่าง ๆ  
    ท่ีเกิดข้ึนได ้โดยการพบตน้ตอของ 
                     ปัญหา    
 

สมุทยั           ปัญหาความทุกขต่์าง ๆ ลว้นมีสาเหตุ 
                     ของการเกิดหาสาเหตุใหพ้บ อริยสัจ 4 

 

ทุกข์           ปัญหาความทุกขข์องส่ิงมีชีวติและโลก 
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         4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นทางสายกลาง เขียนอธิบายเป็นแผนภาพบนกระดาน  
ดงัตวัอยา่ง (5นาที) (ใช้ความรู้อย่างมีเหตุผล) 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
   ขอ้ปฏิบติัทางสายกลาง (อริยมรรคมีองค ์ 8) 
  
  สัมมาทิฏฐิ การเห็นชอบ  เห็นวา่ บาป บุญ คุณพระรัตนตรัย บิดามารดามีจริง  
 
  สัมมาสังกปัปะ คิดชอบ คิดออกจากความยดึติดในกาม ความพยาบาท และ  
      การไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น  
 
  สัมมาวาจา เจรจาชอบ  เวน้จากการพดูเทจ็ ค าหยาบ วาจาส่อเสียด และพดูจา  
      ส่ิงท่ีไร้สาระ  
 
  สัมมากมัมนัตะ การกระท าชอบ ไม่ฆ่าสัตว ์ลกัทรัพย ์และประพฤติผดิในกาม  
 
  สัมมาอาชีวะ การเล้ียงชีวติชอบ ไม่ประกอบอาชีพทุจริต เช่น คา้มนุษย ์อาวธุ  
       ยาเสพติด และน ้าเมา  
 
  สัมมาวายามะ พยายามชอบ   เพียรระวงัความชัว่ท่ีจะเกิดข้ึนในใจ  
       เพียรละความชัว่ท่ีเกิดแลว้ใหห้มดไป 
       เพียรสร้างความดีท่ียงัไม่เกิดใหเ้กิด 
       เพียรรักษาความดีท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหด้ ารงอยูต่ลอดไป 
 
  สัมมาสติ การระลึกชอบ  ระลึกรู้ภายในกายของตนเอง  
       ระลึกรู้ทนัความรู้สึกของตนเอง  
       ระลึกรู้ทนัอาการของจิต เช่น  จิตเกิด  โทสะ  โมหะ  
       โลภะ  
       ระลึกสภาวะธรรมท่ีเกิดข้ึนเท่าทนั  
 
  สัมมาสมาธิ การตั้งจิตมัน่ชอบ               จิตท่ีมีความตั้งมัน่ท่ีปราศจากนิวรณ์ 5 คือ 
    ●  ความใคร่ในกาม 
    ●  ความพยาบาท  
    ●  ความง่วงซึม 
    ●  ความฟุ้งซ่าน 
    ●  ความลงัเลสงสัย 
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         3.  ข้ันสร้างความรู้ ( 5 นาที) 
  5. ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี 
   - พระพุทธศาสนามีหลกัทฤษฎีและวธีิการท่ีเป็นสากล ไดแ้ก่ อริยสัจ 4 และขอ้ปฏิบติั 
ท่ีเป็นทางสายกลาง ไดแ้ก่ อริยมรรคมีองค ์8  (ใช้ความรู้อย่างมีเหตุผล) 
         4.  ขั้นส่ือสาร   (10นาที) 
  6. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  โดยครูใชค้  าถามทา้ทาย ดงัน้ี 
   - การปฏิบติัตนตามทางสายกลางช่วยใหชี้วติประสบความสุขและความส าเร็จไดเ้พราะอะไร 
(การใช้ความรู้อย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี) 
          5.  ขั้นตอบแทนสังคม  (5 นาที) 
  7. ใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 4  ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางในพระพุทธศาสนา  (การบา้น) 
  8.  น าความรู้ “อริยสัจ 4 และขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นทางสายกลาง”ไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ทั้งตนเองและคนรอบขา้ง (มีความพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี) 
  8. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test)  
เพื่อประเมินผลการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 (ความมีเหตุผล) 
 
9.  ส่ือการเรียนรู้ 

1.  บตัรค า   
2.  ใบงานท่ี 4  ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางในพระพุทธศาสนา 
3.  หนงัสือเรียน พระพุทธศาสนา ชั้น ม. 4-6 
 

10.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.  วธีิการวดัและประเมินผล 

 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม   การตอบค าถาม  (K) 
 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม   (P) 
 1.3 ตรวจใบงานท่ี 4 ( A) 
 2. เคร่ืองมือ  
  2.1  แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรม 
  2.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

3. เกณฑ์การประเมิน  
  3.1  การประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรม ผา่นตั้งแต่ 2 รายการ ถือวา่ ผ่าน  
ผา่น 1 รายการ ถือวา่ ไม่ผ่าน   
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 3.2 การประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
  คะแนน 9-10  ระดบั ดีมาก  
  คะแนน 7-8  ระดบั ดี  
  คะแนน 5-6  ระดบั พอใช้       
  คะแนน 0-4  ระดบั ควรปรับปรุง  
 

การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
 การประเมินใบงานน้ีใหผู้ส้อนพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  
เร่ือง  ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางในพระพุทธศาสนา      
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 
(10 คะแนน) 

3 
(9 คะแนน) 

2 
(7-8 คะแนน) 

1 
(5-6 คะแนน) 

อธิบายการปฏิบติัตน
ตามแนวทางสายกลาง
ในพระพุทธศาสนา 
 

 

อธิบายการปฏิบติัตน
ตามแนวทาง- 
สายกลางใน
พระพุทธศาสนา 
ไดส้ัมพนัธ์
เช่ือมโยงกนั 
ใหเ้ห็นภาพโดยรวม 
แสดงใหเ้ห็นถึง
ความสัมพนัธ์กบั
ตนเองและบุคคลอ่ืน
อยา่งเป็นเหตุเป็นผล  

อธิบายการปฏิบติัตน
ตามแนวทาง- 
สายกลางใน
พระพุทธศาสนาได้
มีการจ าแนกขอ้มูล
แสดงใหเ้ห็นถึง 
การปฏิบติั 
ของตนเอง 
อยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

 

อธิบายการปฏิบติัตน
ตามแนวทาง- 
สายกลางใน
พระพุทธศาสนา 
ไดส้อดคลอ้งกบั
ขอ้มูล มีการเขียน
ขยายความ 
ยกตวัอยา่ง อธิบาย
ใหเ้ขา้ใจง่าย 
 

อธิบายการปฏิบติัตน
ตามแนวทาง- 
สายกลางใน
พระพุทธศาสนาได้
แต่ยงัไม่สอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลและ 
ไม่มีการอธิบาย
เพิ่มเติม   
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ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
                                                         ลงช่ือ__________________ (ผูบ้ริหารสถานศึกษา) 
                                                                 (__________________)         
                                                                     _____/_____/_____ 
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บันทกึหลงัการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
ปัญหา / อุปสรรค 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
แนวทางแก้ไข         
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
                                                                            ลงช่ือ__________________ (ผูบ้นัทึก) 
                                                                                     (นางสาวบรรจง  มุกดา) 
                                                                                        _____/_____/_____ 
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                     ใบงานที ่4  ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางในพระพุทธศาสนา  
                                                    
              วนัท่ี              เดือน                              พ.ศ.                  6 
                ช่ือ                                           นามสกุล                                          ชั้น                 เลขท่ี   
6   

 

                 ให้นักเรียนอธิบายสรุปแนวทางการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติทางสายกลาง   
           ในพระพุทธศาสนา    เกีย่วกบัการศึกษา  การใช้ชีวติในครอบครัว 

 

1.   แนวทางการปฏิบติัตนทางสายกลางในการศึกษา 
       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

 

2.   แนวทางการปฏิบติัตนทางสายกลางในการด าเนินชีวติในครอบครัว 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 
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แบบทดสอบหลงัเรียน (Post - Test) 
ช่ือ ___________________ นามสกุล_________________ เลขท่ี_______ ชั้น _______ 
ให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ×  ทบัตัวอกัษรหน้าค าตอบทีถู่กต้อง 
 
1. “ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุของการเกิด มิไดเ้กิดข้ึนมาลอย ”ๆ เป็นความหมายของอริยสัจ 4  
 ขอ้ใด  
 ก. ทุกข ์       ข. สมุทยั  
 ค. นิโรธ        ง. มรรค  
2. ใชส้ติปัญญาในการแกปั้ญหา ปัญหาต่าง ๆ ก็จะจบลงได ้เป็นหนทางปฏิบติัตามอริยสัจ 4 ในขอ้ใด 
 ก. ทุกข ์       ข. สมุทยั  
 ค. นิโรธ        ง. มรรค  
3. ขอ้ใดใหค้วามหมายของนิโรธไดถู้กตอ้ง  
 ก. มนุษยมี์ความสามารถดบัความทุกขห์รือแกปั้ญหาของตนเองได้  
 ข. ความทุกข-์สุขเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนประจ าไม่ควรยดึติด  
 ค. ทุกปัญหาลว้นมีเหตุปัจจยัใหเ้กิดข้ึน  
 ง. ปัญหาสามารถแกไ้ดด้ว้ยการใชปั้ญญา  
4. ขอ้ใดเป็นความหมายของอริยมรรคมีองค ์8  
 ก. ความจริงอนัประเสริฐ  
 ข. หนทางอนัประเสริฐ  
 ค. ความดีท่ีควรปฏิบติั  
 ง. เส้นทางแห่งความส าเร็จ  
5. การเห็นดว้ยปัญญาวา่ บาป บุญ ผลกรรมดีชัว่มีจริง เป็นหลกัธรรมอริยมรรคมีองคใ์นขอ้ใด  
 ก. สัมมาทิฏฐิ  
 ข. สัมมาสติ  
 ค. สัมมาสมาธิ  
 ง. สัมมาสังกปัปะ  
6. ขอ้ใดเป็นการปฏิบติัตนตามอริยมรรคมีองค ์8 สัมมาอาชีวะ  
 ก. ไม่ยดึติดในกามารมณ์ ความพยาบาท และการเบียดเบียน  
 ข. ไม่ฆ่าสัตว ์ไม่ลกัทรัพย ์ไม่ประพฤติผดิในกาม  
 ค. ไม่ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย เล้ียงชีวติดว้ยอาชีพสุจริต  
 ง. ความระวงัไม่ใหค้วามชัว่เกิดข้ึนในใจ  
7. ความเพียรระวงัไม่ใหค้วามชัว่เกิดข้ึนในใจ ละความชัว่ท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหห้มดไป สร้างความดี  

ไดค้ะแนน 

_________ 

 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
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 ท่ียงัไม่เกิดใหเ้กิด และรักษาความดีท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหด้ ารงอยูต่ลอดไป เป็นการปฏิบติัตาม  
 อริยมรรคมีองค ์8 ในขอ้ใด  
 ก. สัมมาทิฏฐิ  
 ข. สัมมาสังกปัปะ  
 ค. สัมมาวายามะ  
 ง. สัมมาสติ  
8. จิตท่ีจะตั้งมัน่เป็นสมาธิไดจ้ะตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร ตามความหมายของอริยมรรคมีองค ์8 ในขอ้ 
 สัมมาสมาธิ  
 ก. จิตท่ีปราศจากนิวรณ์ 5 ครอบง า  
 ข. จิตท่ีมีอารมณ์มัน่คง จริงจงั มุ่งมัน่  
 ค. จิตท่ีละความโกรธไดแ้ลว้  
 ง. จิตท่ีละกามารมณ์ไดแ้ลว้  
9. การพิจารณาระลึกรู้ กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นองคธ์รรมของอริยมรรคมีองค ์8 ในขอ้ใด  
 ก. สัมมาวายามะ  
 ข. สัมมาสังกปัปะ    
 ค. สัมมาสติ  
 ง. สัมมาสมาธิ  
10. ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางอริยมรรคมีองค ์8 มีความสัมพนัธ์กบัขอ้ใดในอริยสัจ 4  
 ก. ทุกข์  
 ข. สมุทยั  
 ค. นิโรธ  
 ง. มรรค  
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน (Post - Test) 

1. ง 2. ง  3.   ก  4.   ข  5.   ก  
6. ค 7. ค  8.   ก  9.   ค             10.   ง  
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 1. ครูใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการจัดการเรียนรู้อย่างไร 

               หลกัพอเพยีง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนั 

เนือ้หา 

ครูก าหนดเน้ือหาได้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ตวัช้ีวดัและเหมาะสม
กบัเวลา วยั 
ความสามารถของ 
ผูเ้รียน 

-เพื่อใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้ตรงตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดั
และครบถว้นตาม
กระบวนการ 
-เพื่อใหผู้เ้รียนเห็น
คุณค่าของการน า
หลกัธรรมทางสายกลาง
มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัและอยู่
ในสังคมอยา่งเป็นสุข 

-ครูล าดบัเน้ือหาจากง่าย
ไปหายาก จากใกลต้วั
ไปไกลตวัเพื่อใหผู้เ้รียน
เขา้ใจง่าย 
-ครูเตรียมเน้ือหาในการ
เรียนใหค้รอบคลุมตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

เวลา 

ครูก าหนดเวลาได้
เหมาะสมกบัเน้ือหา
และกิจกรรมการเรียนรู้ 

-เพื่อใหจ้ดักิจกรรมการ
เรียนรู้ไดค้รบถว้น
ตามท่ีก าหนด 
-เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ท ากิจกรรมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ครูเตรียมการจดัสรร
เวลาเพิ่มส าหรับผูเ้รียน
ท่ีไม่สามารถปฏิบติั
กิจกรรมไดต้ามขั้นตอน 

วธีิการจัดกจิกรรม 

ครูออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ไดเ้หมาะสม
ส าหรับการน าพาผูเ้รียน
ไปสู่เป้าหมายและ
เหมาะสมกบัสภาพ
ผูเ้รียน 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานและ
ตวัช้ีวดั 

-ครูแจง้จุดประสงคแ์ละ
กิจกรรมใหผู้เ้รียนทราบ
ก่อนการเรียนรู้ 
-ครูเตรียมตดัทอน
กิจกรรมในกรณีท่ีใช้
เวลานานเกินไปและ
ผูเ้รียนเบ่ือหน่าย 
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1. ครูใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการจัดการเรียนรู้อย่างไร(ต่อ) 

               หลกัพอเพยีง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนั 

ส่ือการเรียนรู้ 

-ครูเล่ือกส่ือท่ีเหมาะสม
กบัเป้าหมาย   เน้ือหา 
กิจกรรมการเรียนรู้  
และความสนใจของ
ผูเ้รียน 
-ครูเตรียมส่ือให้
เพียงพอกบัจ านวน
นกัเรียน  

-เพื่อกระตุน้ความสนใจ
ของนกัเรียน 
-เพื่อเสริมสร้างให้
ผูเ้รียนเขา้ใจในบทเรียน
ไดง่้ายข้ึน 

-ครูวเิคราะห์ผูเ้รียน
ก่อนการจดัการเรียนรู้
เพื่อช่วยใหค้รูเตรียม
ส่ือ/อุปกรณ์ได้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
-เตรียมส่ือ/อุปกรณื
ส ารอง 
-ลดภาระการบรรยาย
ของครู 

แหล่งเรียนรู้ 

ครูเลือกแหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสมกบัเน้ือหา 
กิจกรรมการเรียนรู้  
และความสนใจของ
ผูเ้รียน 

-เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียน 
-เพื่อเสริมสร้างให้
ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนได้
ง่ายยิง่ข้ึน 

-ครูประสานงานกบัผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัแหล่ง
เรียนรู้ไวล่้วงหนา้ 
-ก าหนดเวลาใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ใหช้ดัเจน 

การวดัผลและ
ประเมินผล 

ครูออกแบบการวดัและ
ประเมินผลได้
เหมาะสมกบัตวัช้ีวดั 
กิจกรรมการเรียนรู้ และ
ผูเ้รียน 

เพื่อประเมินผูเ้รียนให้
สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
และตรงกบัส่ิงท่ี
ตอ้งการวดัและ
ประเมินผล 

-ครูศึกษาและสร้าง
เคร่ืองมือวดัผลใหต้รง
ตามตวัช้ีวดัและผา่น
การตรวจสอบคุณภาพ 
-ครูช้ีแจงวธีิการใช้
เคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลใหช้ดัเจน 

ความรู้ทีค่รู 
จ าเป็นต้องมี 

ครูมีความรู้เก่ียวกบัพระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวธีิการท่ีเป็นสากลและมีขอ้
ปฏิบติัท่ียดึทางสายกลาง  พระพุทธศาสนาเนน้การพฒันาศรัทธาและปัญญาท่ี
ถูกตอ้ง  จิตวทิยาการเรียนรู้  การวดัผลและประเมินผล หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

คุณธรรมของครู ครูมีความเมตตาต่อศิษย ์มีความรับผดิชอบ มีความยติุธรรม มีความอดทน  
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2. ผู้เรียนใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการจัดการเรียนรู้อย่างไร 

               หลกัพอเพยีง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนั 

หลกัพอเพยีง 

-ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม
ไดเ้หมาะสมตามล าดบั
ขั้นตอน 
-ผูเ้รียนแบ่งหนา้ท่ีการ
ท างานในกลุ่มได้
เหมาะสมกบั
ความสามารถของแต่ละ
บุคคล 
-ผูเ้รียนใชว้สัดุอุปกรณื
และงบประมาณท่ีมีอยู่
อยา่งประหยดัและ
คุม้ค่า 

-ผูเ้รียนปฎิบติักิจกรรม
ไดค้รบถว้น ตาม
ขั้นตอนและส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
-ผูเ้รียนแกปั้ญหาในการ
ท างานไดส้ าเร็จตาม
เป้าหมาย 
-ผูเ้รียนประหยดั
งบประมาณในการ
ท างาน 
-ผูเ้รียนปลูกฝังจิตส านึก
รักส่ิงแวดลอ้ม จิตอาสา 
และจิตสาธารณะ 

-ผูเ้รียนรู้จกัการวางแผน
งานอยา่งเป็นระบบให้
งานประสบความส าเร็จ 
-ผูเ้รียนปรับตวัในการ
ท างานกบัเพื่อนไดอ้ยา่ง
มีความสุข 
-ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์
ใหพ้ร้อมก่องลงมือท า
กิจกรรม 
-ผูเ้รียนศึกษา
รายละเอียดของ
กิจกรรมใหเ้ขา้ใจก่อน
ลงมือปฏิบติั 

ความรู้ 

-ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัพระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวธีิการท่ีเป็นสากลและ
มีขอ้ปฏิบติัท่ียดึทางสายกลาง  พระพุทธศาสนาเนน้การพฒันาศรัทธาและ
ปัญญาท่ีถูกตอ้ง   
-ผูเ้รียนมีความรู้ในการวางแผนการท างาน  วธีิท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  

คุณธรรม ผูเ้รียนมีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน 
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3. ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวติทีส่มดุลสู่ 4 มิติ  และพร้อมรับการเปลีย่นแปลง  
    ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดังนี้ 

              ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลีย่นแปลงด้านต่างๆ 

วตัถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม 

 
 

ความรู้ 

ผูเ้รียนมีความรู้ใน
การเลือกใชว้สัดุ
อุปกรณ์ในการท า
กิจกรรมท่ีก าหนด
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ผูเ้รียนมีความรู้ใน
การวางแผนการ
ท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่ม 

ผูเ้รียนมีความรู้ใน
การวางตวัท าให้
บรรยากาศใน
หอ้งเรียนน่าเรียน 

ผูเ้รียนมีความรู้
เร่ืองพุทธศาสนามี
ทฤษฎีและวธีิการ
ท่ีเป็นสากลและมี
ขอ้ปฏิบติัท่ียดึทาง
สายกลาง 

 
 
 
 

ทกัษะ 

-ผูเ้รียนมีทกัษะใช้
วสัดุอุปกรณ์ใน
การท างานอยา่ง
ประหยดัและ
คุม้ค่า 
-ผูเ้รียนเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์อยา่ง
เหมาะสม 

-ผูเ้รียนวางแผน
การท างานได้
อยา่งเป็นระบบ 
-ผูเ้รียนท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
-ผูเ้รียนแสดง
ความคิดเห็นหรือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัเพื่อนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

-ผูเ้รียนมีทกัษะใน
การสร้าง
บรรยากาศใน
หอ้งเรียนใหน่้า
เรียน 
-ผูเ้รียนมีทกัษะใน
การแสดงความ
คิดเห็นหรือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัเพื่อนอยา่ง
สนุกสนานและมี
ประสิทธิภาพ 

-ผูเ้รียนมีทกัษะใน
การน าขอ้ปฏิบติัท่ี
ท่ียดึทางสายกลาง
มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั
และอยูใ่นสังคม
อยา่งมีความสุข 

 
 
 

ค่านิยม 

ผูเ้รียนตระหนกัถึง
คุณค่าของการใช้
วสัดุอุปกรณ์ใน
การท างานอยา่ง
ประหยดัและ
คุม้ค่า 

-ผูเ้รียนตระหนกั
ถึงความ
รับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีทั้งต่อ
ตนเองและในการ
ท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น 
-ผูเ้รียนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น 

ผูเ้รียนตระหนกัถึง
การประพฤติตน
ในการอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

ผูเ้รียนตระหนกัถึง
การน าขอ้ปฏิบติัท่ี
ยดึทางสายกลาง
มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั
และอยูใ่นสังคม
อยา่งมีความสุข 
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