
การวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
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วิเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพุทธธรรม  ค ้าจุนโลก 

 

 

 

 

      
              

                          
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชื่อมโยงสู่ 4 มิต ิ

มิติด้านวัตถุ  รายงานโครงงาน สื่อวิดิทัศน์ แบบพอเพียง 
 

มิติด้านสังคม  การเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานด้วยกระบวนการกลุ่ม 
 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม  การเลือกสถานที่ในการท ากิจกรรมจิตอาสาตามความเหมาะสม 
 

มิติด้านวัฒนธรรม  การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ระหว่างการด าเนินกิจกรรม จิดอาสา  
 

ความมีเหตุผล 

การน าหลักเหตุและผลตามหลัก
แนวคิดของพระพุทธศาสนาในการ
ท าโครงงานจิตอาสา ก่อใหเ้กดิสันติ
สุขในสังคม 

ภูมิคุ้มกันที่ด ี

วางแผนการด าเนินกิจกรรม
โครงงาน น าเสนอผลงานโครงงาน
และมีร่องรอยในการท ากิจกรรม 

พอประมาณ 

ด าเนินกิจกรรมโครงงานจิตอาสา
ด้วยความพอดี ไม่จ าเป็นต้องเน้น

เงิน 

คุณธรรม 

ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน         

มีจิตสาธารณะ 

ความรู ้
การเรียนรู้ตามหลักแนวคิดของ
พระพุทธศาสนา และสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานได้อย่าง

ถูกต้อง 



 
แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 5   พุทธธรรม ค้้าจุนโลก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                        วิชา  ส 31101 สังคมศึกษา 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                    ภาคเรียนที่ 1              เวลา   8  ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญ ศาสดา  หลักธรรมของศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนา
อื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด   

1. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุ  ปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  (ม.4-6/9) 

2. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาทมุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล  สังคม       
และโลกหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่ก าหนด  (ม.4-6/10) 

3. วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน          
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  (ม.4-6/11) 

4. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์การเมืองและสันติภาพ        
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  (ม.4-6/12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. แผนผังสาระการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

3. สาระส้าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การด ารงชีวิตจะต้องประสบกับปัญหา การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ปัญหาการ
ด ารงชีวิตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่รู้จักฝึกฝนตนเอง ไม่ประมาทในการด ารงชีวิต เมื่อนักเรียน
มีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิต ก็จะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธวิธี และอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนในองค์ความรู้
ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 

พระพุทธศาสนากับชีวิต พระพุทธศาสนากับสังคม 

 

 ด้านการศึกษาเหตุและ
 ปัจจัย  

 ด้านการแก้ปัญหาชีวิต 

 ด้านความไม่ประมาท 

 ด้านความพอเพียง 

 ด้านสันติภาพของ
 สังคมและโลก  

 ด้านการศึกษาที่
 สมบูรณ์แบบ  

 ด้านการเมืองการ
 ปกครอง  

 ด้านการพัฒนาอย่าง
 ยั่งยืน  

 



4. สาระการเรียนรู ้
4.1 พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการศึกษา 
4.2 พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา 
4.3 พระพุทธศาสนากับการฝึกตนไม่ให้ประมาท 
4.4 พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคมและโลก 
4.5 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.6 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
4.7 พระพุทธศาสนากับการเมืองและการสร้างสันติภาพ 
4.8 พระพุทธศาสนากับกับการศึกษาที่สมบูรณ ์

 
5. สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการคิด 

 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 ทักษะการคิดอย่างมีระบบ 
 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
 ทักษะการคิดสังเคราะห์ 
 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 การประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐาน
ของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  

 กล้าตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 ใช้กระบวนการกลุ่มวางแผนการ ท างานอย่างเป็นระบบ และอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 

 รู้จักวิธีการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม 
 สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 รู้จักการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการน าเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ 
 ปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ไม่เป็นภัยต่อตนเองและสังคม 

 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  มีจิตสาธารณะ 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงงานพัฒนาสังคม พัฒนาชีวิต จิตอาสา  
 
8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 การประเมินก่อนเรียน 
การท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 5 เรื่อง พุทธธรรม ค้ าจุนโลก จ านวน 10 ข้อ 

8.2 การประเมินระหว่างการวัดกิจกรรมการเรียน 
1) ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.1 เรื่อง พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการศึกษา 
2) ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.2 พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการ

แก้ปัญหา 
3) ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.3 พระพุทธศาสนากับการฝึกตนไม่ให้ประมาท 
4) ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.4 พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคม

และโลก 
5) ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.5 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6) ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.6 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
7) ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.7 พระพุทธศาสนากับการเมืองและการสร้างสันติภาพ 
8) ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.8 พระพุทธศาสนากับกับการศึกษาที่สมบูรณ ์

8.3 การประเมินหลังเรียน 
การท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 5 เรื่อง พุทธธรรม ค้ าจุนโลก จ านวน 10 ข้อ 

8.4 การประเมินชิ้นงาน 
ประเมินผลงานโครงงานและสื่อวิดิทัศน์ โดยครู เพื่อน และการประเมินตนเองของสมาชิกกลุ่มตาม

แบบประเมิน 
8.5 การประเมินการน้าเสนอผลงานตามสภาพจริง 

ประเมินผลการน าเสนอผลงานโครงงานและสื่อวิดิทัศน์ โดยครู เพื่อน และการประเมินตนเองของ
สมาชิกกลุ่มตามแบบประเมิน  

 
 
 
 



แบบประเมินผลงานภาระงาน/ชิ้นงาน 
 

รายการประเมิน ค้าอธิบายคุณภาพ/คะแนน 

ดีเยี่ยม (4 ) ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 

ความสามารถใน
การคิด 

นักเรียนสามารถใน
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการ
คิดอย่างมีระบบ 
ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ทักษะ
การคิดสังเคราะห์
และมีทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

นักเรียนมีทักษะการ
คิดได้ 4 ด้าน 

นักเรียนมีทักษะการ
คิดได้ 3 ด้าน 

นักเรียนมีทักษะการ
คิดน้อยกว่า 2 ด้าน 

ทักษะการแก้ปัญหา
ร่วมกัน 

นักเรียนทุกคนใน
กลุ่มช่วยกันระดม
สมองในการคิด
ประเด็นปัญหาใน
การวางแผนการท า
โครงงาน  

นักเรียนบางคน
อย่างน้อย 4 คนได้
ให้ความร่วมมือใน
การคิดแก้ปัญหา
การวางแผนการท า
โครงงาน 

นักเรียนบางคน
อย่างน้อย 3 คนได้
ให้ความร่วมมือใน
การคิดแก้ปัญหา
การวางแผนการท า
โครงงาน 

นักเรียนบางคน
อย่างน้อย 2 คนได้
ให้ความร่วมมือใน
การคิดแก้ปัญหา
การวางแผนการท า
โครงงาน 

ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

รู้จักการวางแผน 
แก้ไขปัญหาในการ
ท างาน ทุกคน
สามารถท างานแทน
ได้เมื่อขาดประธาน
กลุ่ม ผลงาน
โครงงานมี
ประสิทธิภาพใน
ระดับดีเยี่ยม 

รู้จักการวางแผน 
แก้ไขปัญหาในการ
ท างานอย่างน้อย 4 
คน สามารถท างาน
แทนได้เมื่อขาด
ประธานกลุ่ม 
ผลงานโครงงานมี
ประสิทธิภาพใน
ระดับด ี

รู้จักการวางแผน 
แก้ไขปัญหาในการ
ท างานอย่างน้อย 3 
คน สามารถท างาน
แทนได้เมื่อขาด
ประธานกลุ่ม 
ผลงานโครงงานมี
ประสิทธิภาพใน
ระดับพอใช ้

รู้จักการวางแผน 
แก้ไขปัญหาในการ
ท างานอย่างน้อย  2
คน สามารถท างาน
แทนได้เมื่อขาด
ประธานกลุ่ม 
ผลงานโครงงานมี
ประสิทธิภาพใน
ระดับปรับปรุง 

 
 
 
 



รายการประเมิน ค้าอธิบายคุณภาพ/คะแนน 

ดีเยี่ยม (4 ) ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 

ความสามารถใน
การใช้ทักษะด้าน

เทคโนโลยี 

บรรลุเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
น าเสนอโครงงาน 
ได้จ านวน 9 ข้อขึ้น
ไป จากจ านวน
ทั้งหมด 10 ข้อ 

บรรลุเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
น าเสนอโครงงาน 
ได้จ านวน 7-8 ข้อ
ขึ้นไป จากจ านวน
ทั้งหมด 10 ข้อ 

บรรลุเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
น าเสนอโครงงาน 
ได้จ านวน 5-6 ข้อ
ขึ้นไป จากจ านวน
ทั้งหมด 10 ข้อ 

บรรลุเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
น าเสนอโครงงาน 
ได้จ านวนน้อยกว่า 
5 ข้อ จากจ านวน
ทั้งหมด 10 ข้อ 

พฤติกรรมตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 5 ด้าน 

 

นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการท า
กิจกรรมโครงงาน
ครบ 5 ด้านทุกคน  

นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการท า
กิจกรรมโครงงาน
จ านวน 4 ด้าน หรือ
5 ด้าน อย่างน้อย 4 
ใน 5 คน 

นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการท า
กิจกรรมโครงงาน
จ านวน 4 ด้าน หรือ
3 ด้าน อย่างน้อย 3 
ใน 5 คน 

นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการท า
กิจกรรมโครงงาน
จ านวน 3 ด้าน หรือ
2 ด้าน อย่างน้อย 2 
ใน 5 คน 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 – 20 ดีมาก 

13 – 16 ดี 

10 – 12 พอใช ้

1 - 9 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 



9. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ชั่วโมงที่ 1 – 2 พุทธธรรม ค้้าจุนโลก 
   (การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมแรงร่วมใจ)  

1.   ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5 เรื่อง พุทธธรรม ค้ าจุนโลก จ านวน 10 ข้อ 
2.   ครูน าข่าวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ในข่าวสามีท าร้ายภรรยาโดยการเผา

ทั้งเป็น มาเป็นประเด็นในการสนทนาและวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมร่วมกันกับนักเรียนใน
ประเด็น (ความรู)้ ดังต่อไปนี้ 

2.1 นักเรียนจะใช้วิธีการตามหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง ? 
(ความรู)้ 

2.2 นักเรียนคิดว่าการที่สามีท าร้ายภรรยามีสาเหตุมาจากอะไรและส่งผลอย่างไรบ้าง ? 
(เหตุผล) 

2.3 ถ้านักเรียนเป็นนายกรัฐมนตรีจะท าโครงการอะไรให้ครอบครัวอยู่เป็นสุขกันมากขึ้น ? 
(ภูมิคุ้มกัน) 

2.4 นักเรียนควรส่งเสริมคุณธรรมอะไร ส าหรับการท าให้ครอบครัวมีความสุข ? (คุณธรรม) 
2.5 นักเรียนจะเลือกท าโครงงานอะไร ที่เหมาะสมกับตนเองในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ในครอบครัว ?(พอประมาณ) 
3.   ครูและนักเรียนสรุปตัวอย่างสถานการณ์ข่าวโดยให้หลักคิดตามแบบหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน(ภูมิคุ้มกัน) 
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามกลุ่มเดิมที่ได้จัดไว้ในคาบปฐมนิเทศ จ านวน 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 

(การแบ่งกลุ่มจะใช้วิธีการคละกันตามความถนัดและความสนใจ 5 ด้าน คือ ความถนัดในการใช้ภาษา 
ความถนัดด้านศิลปะ ความถนัดในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความถนัดในการน าเสนอข้อมูล และ
ความถนัดในการจัดการข้อมูล โดยแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่มีความถนัดในแต่ละด้านกลุ่มละ 1 คน แต่
ถ้าหากนักเรียนมีความถนัดซ้ ากันมาก จะน ากลุ่มเด็กแบ่งตามความสามารถด้านความรู้เก่ง ปานกลาง 
อ่อนให้อยู่ด้วยกัน)  ให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่มแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม ในต าแหน่งประธาน รองประธาน 
เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการกลุ่มตามล าดับ 

5.   ให้ประธานกลุ่มจับหมายเลข 1 – 8 เมื่อแต่ละกลุ่มได้หมายเลขแล้วให้ร่วมกันศึกษาใบความรู้
และท าใบกิจกรรม ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

  หมายเลข 1 ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.1 เรื่อง พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่ง
การศึกษา 
  หมายเลข 2 ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.2 พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของ
เหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา 



  หมายเลข 3 ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.3 พระพุทธศาสนากับการฝึกตนไม่ให้
ประมาท 
  หมายเลข 4 ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.4 พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและ
สันติภาพแก่บุคคล สังคมและโลก 
  หมายเลข 5 ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.5 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  หมายเลข 6 ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.6 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
  หมายเลข 7 ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.7 พระพุทธศาสนากับการเมืองและการสร้าง
สันติภาพ 
  หมายเลข 8 ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.8 พระพุทธศาสนากับกับการศึกษาที่
สมบูรณ์ 

6.   เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารและท าใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แต่ละกลุ่ม
ออกมาน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนโดยการสนทนาถามตอบกันระหว่างกลุ่ม จนครบทั้ง 8 กลุ่ม ครูแจก
เอกสารหน่วยที่ 5 เรื่อง พุทธธรรม ค้ าจุนโลก ให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อใช้ในการบันทึกความรู้และสรุป
พร้อมทบทวนใบกิจกรรมจากการฟังเพื่อนหน้าชั้นเรียน(ภูมิคุ้มกัน) 

7.   เมื่อนักเรียนน าเสนอกิจกรรมกลุ่มในหน่วยที่ 5 พุทธธรรม ค้ าจุนโลกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง  8 
กลุ่ม (ความรู)้  จะต้องน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมโครงงานที่แต่ละกลุ่มได้ศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน
ในเรื่อง โครงงานจิตอาสา โดยด าเนินกิจกรรมตามใบภาระงานโครงงาน (ได้น าเสนอไว้ในคาบ
ปฐมนิเทศ) (ภูมิคุ้มกัน) ตามขั้นตอนต่อไปนี ้

6.1  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนกิจกรรมโครงงานและเลือกสถานที่ในการท ากิจกรรม
จิตอาสาภายนอกโรงเรียน 1 แห่ง โดยให้สถานที่อยู่ใกล้โรงเรียน หรืออยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(พยายามไม่ให้ซ้ าสถานที่กันในแต่ละกลุ่ม)  และให้ท ากิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน 1 เรื่อง โดยรวม
ระยะเวลาในการท าจิตอาสาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง(พอประมาณ)  โดยกิจกรรมจิตอาสาต้องไม่ยึดเงิน
เป็นที่ตั้ง  แต่ให้ใช้แรงกายและสติปัญญาของสมาชิกในกลุ่มในการท ากิจกรรม (ภูมิคุ้มกัน) (กิจกรรม
โครงงานนี้บูรณาการกับรายวิชาแนะแนว) 

6.2 ให้นักเรียนยึดหลักค่านิยมที่พึงประสงค์มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
น าเสนอหรือชูประเด็นของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินงานด้วย อย่างน้อย 1 
หลักธรรม(คุณธรรม) 

6.3 เมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือนหลังจาการวางแผนโครงงานในคาบปฐมนิเทศ ให้นักเรียนส่ง
เค้าโครงการด าเนินกิจกรรมโครงงาน จ านวน 3 บท ตามแบบฟอร์มที่ครูแจกให้ที่ครูผู้สอน (ภูมิคุ้มกัน)
ดังนี้ 

 



1) บทท่ี 1 บทน า 
2) บทท่ี 2 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3) บทท่ี 3 วิธีการด าเนินโครงงาน 

6.4  หลังจากที่นักเรียนผ่านเค้าโครงในการจัดท าโครงงานและครูได้อนุมัติแล้วให้นักเรียน
ด าเนินการสรุปผลการด าเนินโครงงาน ในบทที่ 4 ผลการด าเนินโครงงาน และ บทท่ี 5 สรุปและ
ข้อเสนอแนะ ให้เสร็จพร้อมส่งรูปเล่มโครงงาน ตามก าหนดการที่ให้ไว้ (ความรู)้(27 – 30 สิงหาคม 
2555) 

6.5 ให้นักเรียนท าวีดีโอคลิปจิตอาสาในประเด็นเรื่องราวที่ได้ท าโครงงาน ความยาวไม่
เกิน 10 นาที (พอประมาณ)  สามารถใส่เสียงพากย์ ดนตรีบรรเลง เพลง เสียงธรรมชาติ หรือใช้ Effect 
ช่วยได้ เมื่อนักเรียนจัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ copy ใส่แผ่น CD พร้อมออกแบบปก CD ให้สวยงาม 
โดยหน้าปก ให้มีชื่อโครงงาน รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม ให้เรียบร้อย  ส่งพร้อมรูปเล่มโครงงาน (ความรู้) 
(27 – 30 สิงหาคม 2555) 

 
 ชั่วโมงที่ 3 – 7 การน้าเสนอผลงานโครงงาน 
  (กระบวนการกลุ่ม)  

1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานโครงงานโดยด าเนินกิจกรรมต่างๆที่ก าหนดให้
(ความรู)้ ตามล าดับหมายเลขกลุ่มที่จับได้ โดยให้เวลาในการน าเสนอกลุ่มละ 15 – 20 นาที โดยมี
รูปแบบการน าเสนอ (พอประมาณ) ดังต่อไปนี้  

1.1 ให้นักเรียนน าเสนอผลงานโดยใช้สื่อ วีดีทัศน์ที่ได้จัดท าขึ้น หรือสรุปกระบวนการ
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมโครงงานจิตอาสา เป็น power point และเปิดโอกาสให้เพื่อนในชั้นเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของกลุ่มด้วย(ภูมิคุ้มกัน) 

1.2 เมื่อน าเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ต้องเปิดโอกาสให้เพื่อนในชั้นเรียนได้ท าการถาม เพื่อน
แลกเปลี่ยนความรู้อย่างน้อย 3 ค าถาม (พอประมาณ) โดยกลุ่มที่น าเสนอผลงานต้องตอบค าถามได้อย่าง
ชัดเจน (ภูมิคุ้มกัน) เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สมาชิกกลุ่มจ านวน 1 คนมาจับซองค าถามของครูผู้สอน 
เพื่อตอบค าถามเชิงไหวพริบปฏิภาณ โดยสมาชิกในกลุ่มจะเลือกให้คนใดคนหนึ่งตอบ ไม่เกิน คนละ 1 
นาท ี(พอประมาณ) 

1.3 เมื่อกระบวนการน าเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนชี้จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง
ร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียน โดยการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน(ภูมิคุ้มกัน) 

2. ก่อนการน าเสนอผลงานโครงงาน ครูผู้สอนแจกแบบประเมินการน าเสนอผลงาน โดยสุ่ม
ให้สมาชิกในชั้นเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มน าเสนอโครงงานประเมิน จ านวนประมาณ 5 คน และหมุนเวียน
ไม่ให้ซ้ าคนเดิม (ภูมิคุ้มกัน) (เปิดโอกาสให้นักเรียนในชั้นเรียนได้ประเมินร่วมกับครูทุกคน) 



3. การน าเสนอผลงานโครงงานจะเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มได้น าเสนอผลงานจนครบทุกกลุ่ม
(ภูมิคุ้มกัน) 

 
 ชั่วโมงที่ 8 การสรุปและประเมินผลงานโครงงาน 
  (กระบวนการกลุ่มและทักษะการประเมินเชิงสร้างสรรค์)  

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเลือกรายงานโครงงานของกลุ่มเพื่อนโดยไม่ซ้ ากับ
กลุ่มของตนเอง พร้อมทั้งแจกแบบประเมินผลงานโครงงานของนักเรียน จ านวน 1 แผ่น และให้สมาชิก
ในกลุ่มท าการประเมินและวิจารณ์ผลงานอย่างสร้างสรรค์ ตามหัวข้อที่ก าหนดในแบบประเมินที่
ก าหนดให(้ภูมิคุ้มกัน) 

2. ครูแจกแบบประเมินให้ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มประเมินผลการท างานกลุ่มแบบร่วมแรงร่วม
ใจ โดยประเมินผลการท างานของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนตามความเป็นจริงโดยไม่เปิดเผยให้สมาชิก
ในกลุ่มทราบ ส่วนประธานกลุ่มให้รองประธานประเมิน และในขณะเดียวกันครูผู้สอนแจกประ
ประเมินผลการท างานกลุ่มแบบร่วมแรงร่วมใจ ให้นักเรียนแต่ละคนได้ประเมินตนเองด้วย เพื่อน าผล
การประเมินมาเปรียบเทียบกัน ก่อนที่ครูจะประเมินผลนักเรียนทุกคนอีก 1 ครั้ง(ภูมิคุ้มกัน) 

3. ครูให้นักเรียนทุกคนท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสรุปผลคะแนน
โครงงานที่ได้เป็นรายกลุ่มและรายบุคคลตามสภาพจริง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบในการพิจารณา
ด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม (คุณธรรม) และจัดอันดับผลงานโครงงานของแต่ละกลุ่มจากดีที่สุดไปสู่
น้อยสุด(ภูมิคุ้มกัน) 

 
10. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู ้

10.1 สื่อการเรียนรู ้
1) รศ.ดร.จรัส  พยัคฆราชศักดิ์ และคณะ พระพุทธศาสนา 1 ม.4 – 6 ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

(วพ.) 
2) รศ.ดร.จรัส  พยัคฆราชศักดิ์ และคณะ พระพุทธศาสนา 2 ม.4 – 6 ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

(วพ.) 
3) รศ.ดร.จรัส  พยัคฆราชศักดิ์ และคณะ พระพุทธศาสนา 3 ม.4 – 6 ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

(วพ.) 
4) พระมหามนัส กิตฺติสาโร พระพุทธศาสนา ม.4 – 6 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
5) ดนัย  ไชยโยธา และคณะ พระพุทธศาสนา ม.4 – 6 ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) 
6) พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี พระพุทธศาสนา ม.4  ส านักพิมพ์แม็ก จ ากัด 
7) พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี พระพุทธศาสนา ม.5  ส านักพิมพ์แม็ก จ ากัด 
8) พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี พระพุทธศาสนา ม.6  ส านักพิมพ์แม็ก จ ากัด 



9) ดนัย  ไชยโยธา ศาสนาสากล ม.4 – 6  ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) 
10) ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.1 เรื่อง พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการศึกษา 
11) ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.2 พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและ

วิธีการแก้ปัญหา 
12) ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.3 พระพุทธศาสนากับการฝึกตนไม่ให้ประมาท 
13) ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.4 พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล 

สังคมและโลก 
14) ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.5 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
15) ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.6 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
16) ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.7 พระพุทธศาสนากับการเมืองและการสร้างสันติภาพ 
17) ใบความรู้และใบกิจกรรมท่ี 5.8 พระพุทธศาสนากับกับการศึกษาที่สมบูรณ ์
18) เอกสารประกอบการจัดท าโครงงาน ของ ครูมโนธรรม ทองมหา 

 
10.2 แหล่งการเรียนรู ้

1) ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
2) ห้องสมุดประชาชน 
3) ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม  (สวช) 
4) แหล่งเรียนรู้โครงงานจิตอาสาในชุมชน กรุงเทพมหานคร 
5) แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

 http://www.culture.go.th  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวง
วัฒนธรรม  (สวช) 

 http://www.midnightuniv.org/miduniv2001/newpaper1.html  โลกาภิวัตน์กับ
วัฒนธรรมไทย 

 http://www.nesdb.go.th  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 http://www.dhammathai.org   ธรรมะไทย 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.culture.go.th/
http://www.midnightuniv.org/miduniv2001/newpaper1.html
http://www.nesdb.go.th/


 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหา/อุปสรรค 

 …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 

 …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ………………………………………………… 
(นายมโนธรรม     ทองมหา) 

ต าแหน่ง……………………………………………… 
วันที่..........เดือน.............................. พ.ศ…………. 
 
 

ลงชื่อ.............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นางสาวยุรี ปิยะตันติ)  

 

ลงชื่อ ว่าที่ พ.ต..............................................รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชากร 

(พีรเดช      รัตนวิชัย)  

 

ลงชื่อ............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

(นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก) 



เอกสารประกอบ 
แนวทางการน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 

                   หลักพอเพียง 
 

ประเด็น 
พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี

เนื้อหา 

สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด ได้น าความรู้จาก
การเรียนลงสู่ชุมชน
ท้องถ่ินของนักเรียน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนบรรลุตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

วิเคราะห์หลักสูตร และ
เนื้อหาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน ในการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ และ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่าง
ครบถ้วน 

เวลา 

กิจกรรมโครงงานจิต
อาสาเป็นกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เสริม
กิจกรรมในเนื้อหา 
นักเรียนต้องท าเป็นกลุ่ม
ตลอดทั้งเทอม เมื่อได้
ข้อมูล จะน ามาสรุปการ
ท าผลงานหน้าชั้นเรียน
ตอนปลายเทอม 

ด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยปรับตาม
ปฏิทินของโรงเรียนตั้งแต่
คาบปฐมนิเทศ 

นักเรียนสามารถวาง
แผนการท ากิจกรรม
โครงงานตารางเวลาที่ได้
จัดท าไว้อย่างเป็นระบบ 
และมีขั้นตอนที่สามารถ
ตรวจสอบได ้

วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

 
 
 

ใช้กระบวนการกลุ่มแบบ
ร่วมแรงร่วมใจ นักเรียน
ได้ใช้ทักษะอย่าง
หลากหลาย และได้ท า
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

นักเรียนได้ปฏิบัติจนเกิด
องค์ความรู้ เข้าใจลักษณะ
ของจิตอาสา ผ่าน
กระบวนการที่ได้จัดขึ้น
โดยครูและนักเรียน  
 

นักเรียนได้แสดง
ความสามารถตาม
ศักยภาพที่ตนเองมีความ
ถนัด ท าให้งานกลุ่มมี
ประสิทธิภาพ และน า
ความรู้ไปใช้กับการเรียน
ในรายวิชาอื่นๆ ได้ด้วย 

 
 



เอกสารประกอบ(ต่อ) 
แนวทางการน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 

                   หลักพอเพียง 
 

ประเด็น 
พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี

แหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้เพื่อการท า
โครงงานได้จากห้องสมุด
โรงเรียน อินเตอร์เนต็ 
เอกสารประกอบการท า
โครงงาน แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ 
วัด มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น 

นักเรียนได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียน สู่ชุมชน 

ตระหนักในคุณค่าของ
ตนเองและรักชุมชน
ท้องถ่ินที่ตนเองอาศัยอยู่
มากขึ้น ได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 

ส่ือ/อุปกรณ์ 

เน้นหลักการใช้วัสดุ และ
ท ากิจกรรมโครงงานโดย
เน้นจิตใจ ไม่ได้เน้นเงิน
เป็นปัจจัยในการด าเนิน
กิจกรรมกลุ่ม 

นักเรียนรู้จักใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้กับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม 

ได้รูปเล่มโครงงาน 
ภาพถ่าย คลิปวิดีโอจาก 
การท ากิจกรรม  

การประเมินผล 

ใช้เครื่องมือในการวัด
ประเมินผล และมีเกณฑ์
ในการประเมินที่
หลากหลาย และ
น่าเชื่อถือ เน้นความเป็น
ธรรมกับนักเรียนให้มาก
ที่สุด 

ใช้หลักการประเมินตาม
สภาพจริง สามารถ
ตรวจสอบได้ 

ด าเนินการตามหลัก
ยุติธรรม นักเรียนประเมิน
เพื่อน ครูประเมินนักเรียน 
หรือให้บุคคลท่ีมีความรู้
ช่วยประเมิน เพื่อก าจัด
ความล าเอียง 

 
 
 
 



เอกสารประกอบ(ต่อ) 
แนวทางการน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 

                   หลักพอเพียง 
 

ประเด็น 
พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี

ความรู้ที่ครูจ้าเป็นต้องม ี

ครูต้องเข้าใจหลักสูตร เนื้อหา หลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน สามารถชี้น านักเรียนให้เห็นจุดเด่นของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงานได้ สามารถต่อยอดความคิดสู่การเรียนในรายวิชาอื่นๆ ได้ ครูต้อง
ทราบหลักการวัดและการประเมิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานวิธีการเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
ความถนัดและสอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียน 

คุณธรรมของครู 

ครูต้องมีความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง มีความอดทน ติดตามงานนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
สามารถให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นอย่างดี เน้นการเสริมแรงให้นักเรียนเกิดก าลังใจ
ในการท ากิจกรรม ตรงต่อเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความ
รับผิดชอบ และต้องใฝ่เรียนใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 

 

หลักพอเพียง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี
นักเรียนได้น าหลักคุณธรรมตาม
ความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่อง
พระพุทธศาสนากับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็น
แนวทางในการท ากิจกรรม
โครงงานจิตอาสา และสอดคล้อง
กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นักเรียนได้ฝึกจิตอาสา มี
ประสบการณ์ในการช่วยเหลือ
สังคม ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เกิดทักษะอย่าง
หลากหลาย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 
- นักเรียนกล้าตัดสินใจ กล้า
แสดงออก รู้จักการแก้ปัญหา 
- สามารถน าหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้กับการท ากิจกรรม
ได้อย่างหลากหลาย 

ความรู ้

- พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการศึกษา 
- พระพุทธศาสนากับเหตุปัจจัย และวิธีการแก้ปัญหา 
- พระพุทธศาสนากับการฝึกตนไม่ให้ประมาท 
- พระพุทธศาสนากับประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคมและโลก 
- พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- พระพุทธศาสนากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- พระพุทธศาสนากับการเมืองและการสร้างสันติภาพ 
- พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ ์
- การบูรณาการพระพุทธศาสนากับโครงงานจิตอาสาร่วมกับแนะแนว 

คุณธรรม 
- ตระหนักในคุณค่าของตัวเอง มีจิตอาสา รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความสามัคคี ประหยัดอดออม มีความ
ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
- รู้จักการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้แก้ปัญหา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน ๔ มิต ิ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี ้

 

ด้าน 
 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

เศรษฐกิจ 
(วัตถุ) 

สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ รู้หลักการวางแผนการ
ท าโครงงานจิตอาสา 
ด้วยความพอเพียงโดย
ไม่ยึดเงินเป็นที่ตั้งแต่
เน้นวิธีการในการท า
กิจกรรมจิตอาสาตาม
ความสามารถ 

เกิดการเรียนรู้ในการ
ท างานร่วมกัน มีทักษะ
อย่างหลากหลาย ในการ
ประสานงาน มี
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

การใช้ทรัพยากรด้วย
ความประหยัด เช่น 
ท าจิตอาสา กวาดลาน
วัด เก็บขยะตาม
สวนสาธารณะ 

ได้เรียนรู้ประวัติความ
เป็นมาของท้องถิ่น
หรือสถานที่ต่างๆ 
ของชุมชน 

ทักษะ วางแผนการใช้
งบประมาณให้เหมาะ 

- การแก้ปัญหา 
- ทักษะชีวิต 
- ความรู้จากการท างาน
ร่วมกัน ความสามัคคี 

การเลือกวิธีการ
น าเสนอผลงานที่
เหมาะสม ใช้หลัก
ความคุ้มค่าและ
ประหยัดทรัพยากร
ในการน าเสนอ
โครงงาน 

ปรับวิธีการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับวิธีการ
ด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
(การใช้เทคโนโลยี) 

ค่านิยม เห็นคุณค่าในตนเอง
และการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

เกิดความรักความสามัคคี
ช่วยเหลือกัน 

จิตส านึกในการรักษา
สาธารณะสมสมบัติ
ของชุมชน 

ตระหนักความส าคัญ
ของท้องถิ่น ชุมชน
และมีความภาคภูมิใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคร์ายบุคคล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  …../ ….. 

 
ล้าดับ 

ที ่

ชื่อ – สกุล 
ผู้รับการประเมิน 

พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ซื่อสัตย์
สุจริต 

ใฝ่เรียนรู ้
อยู่อย่าง
พอเพียง 

มุ่งมั่นใน
การท้างาน 

มีจิต
สาธารณะ 

 
รวม 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
21                  
22                  
23                                                              
24                  



 
ล้าดับ 

ที ่

ชื่อ – สกุล 
ผู้รับการประเมิน 

พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ซื่อสัตย์
สุจริต 

ใฝ่เรียนรู ้
อยู่อย่าง
พอเพียง 

มุ่งมั่นใน
การท้างาน 

มีจิต
สาธารณะ 

 
รวม 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
31                  
32                  
33                  
34                  
35                  
36                  
37                  
38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
45                  
46                  
47                  
48                  
49                  
50                  



 
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

นักเรียน............................................................ระดับชั้น ม..................ห้อง................เลขที่............... 
 

 
 

ค้าสั่ง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย /  ลงในระดับคะแนนที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
   

  5  ระดับการประเมิน  มากที่สุด  

  4  ระดับการประเมิน  มาก 
  3  ระดับการประเมิน  ปานกลาง 
  2  ระดับการประเมิน  น้อย 
  1  ระดับการประเมิน  น้อยที่สุด 
 

ข้อ รายการที่ประเมิน ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1 ก่อให้เกิดความสนุกพร้อมทั้งได้รับสาระความรู ้      

2 ท าให้อยากเรียนในรายวิชาสังคมมากยิ่งขึ้น      

3 นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและปรึกษากันภายในกลุ่ม      

4 นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียน      

5 เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจและอยากให้มีกิจกรรมเช่นนี้เป็นประจ า      

6 ท าให้รู้จักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าจากการเรียน      

7 ท าให้ตนเองมีความเชื่อมั่นและกล้าที่จะแสดงออกมากยิ่งขึ้น      

8 เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์      

9 มีการสอดแทรกความเป็นประชาธิปไตยและคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต      
10 ได้รับองค์ความรู้เพื่อการน าไปใช้และพัฒนาชีวิตประจ าวันได ้      

รวม      

 

ลงชื่อ..................................................................ผู้ประเมิน 
 



 
แบบประเมินผลงานโครงงาน 

เรื่อง......................................................................................... 
รายวิชา...................................................ระดับชั้น................ภาคเรียนที.่....ปีการศึกษา...................... 

โรงเรียน....................................................................จังหวัด................................... 
**************************************************************************************** 
ค้าสั่ง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย /  ลงในระดับคะแนนที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
  พฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็นระดับดี   ใส่หมายเลข 2  

  พฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็นระดับพอใช้  ใส่หมายเลข 1  

  พฤติกรรมที่ไม่ปรากฏให้เห็น   ใส่หมายเลข 0  

ข้อ รายการที่ประเมิน ระดับการประเมิน 

2 1 0 
1 ผลงานมีความสวยงามและดูมีคุณค่า    

2 เนื้อหาสาระมีประโยชน์ต่อการน าไปศึกษาค้นคว้าต่อไป    

3 องค์ประกอบของผลงานครบตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนด    

4 การใช้ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน ไม่ครุมเครือ    

5 การเขียนสารบัญตรงกับหัวข้อในเนื้อเรื่อง    

6 การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า    

7 ท าการเขียนบทน าและบทสรุปในการศึกษาเรื่องนั้นๆ    

8 การสรุปขั้นตอนการท างานเป็นทีม    

9 สรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้น่าสนใจ ชัดเจน มีล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม    

10 สะท้อนความรู้สึก ความภาคภูมิใจ ในการเรียนและการท ารายงาน    

รวม    

 

ลงชื่อ..................................................................อาจารย์ประจ้าวิชา                                                                                                  
(................................................................................................) 

ลงชื่อ..................................................................สมาชิกในชั้นเรียน 

(................................................................................................) 
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ.................. 



 
แบบประเมินการน้าเสนอผลงาน  

เรื่อง......................................................................................................... 
กลุ่มที่........ชื่อกลุ่ม........................................................................ระดับชั้น...........ห้อง..................... 

 

ค้าสั่ง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย /  ลงในระดับคะแนนที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
   

ข้อ รายการที่ประเมิน ระดับการประเมิน 

ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

1 กลวิธีการน าเสนอน่าสนใจ   

2 การสรุปหรือเตรียมเอกสารให้สมาชิกในชั้นเรียน   

3 สมาชิกในชั้นเรียนได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน   

4 การน าเสนอผลงานได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด   

5 การตอบค าถามครูผู้สอนหรือสมาชิกในชั้นเรียน   

6 สื่อ/อุปกรณ์น าเสนอมีความน่าสนใจและสวยงาม   

7 มีการกล่าวน าและสรุปการน าเสนอผลงาน   

8 มีการเตรียมตัวในการน าเสนอผลงานมาเป็นอย่างด ี   

9 สะท้อนความสามัคคีและความพอเพียงในการด าเนินกิจกรรม   

10 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้   

รวม   
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ปรากฎจ านวน  9  ข้อขึ้นไป  ระดับ ดีมาก  
 ปรากฎจ านวน  7 – 8 ข้อ   ระดับ ดี  
 ปรากฎจ านวน  5 – 6 ข้อ   ระดับ พอใช้  

ปรากฎจ านวน  5 ข้อ   ระดับ ผ่าน  
 ปรากฎจ านวน  4 ข้อลงมา   ระดับ ไม่ผ่าน  
  
      ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน  
       (............./..................../.................) 
  



 
แบบประเมินการท้างานด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมแรงร่วมใจ  

เรื่อง  .............................................................................................................. 
ชื่อ.....................................................นามสกุล................................................................... 

ระดับชั้น ม..................ห้อง................ 
 

ค้าสั่ง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย /  ลงในระดับคะแนนที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 

ข้อ รายการที่ประเมิน ผลการประเมิน 

ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
1 ร่วมมือในการวางแผนการท างานกลุ่มทุกครั้ง   
2 ตรงต่อเวลาในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ   
3 กล้ามอบหมายงานให้ท าจนกระทั่งประสบผลส าเร็จ   
4 รู้จักการให้ก าลังใจต่อสมาชิกภายในกลุ่ม   
5 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล   
6 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ   
7 มีความกระตือรือร้นในการท างานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ   
8 ไม่มีความย่อท้อต่อความยากล าบากในการท างานกลุ่ม   
9 หมั่นหาความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานในกลุ่ม   
10 สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้เมื่อประธานกลุ่มไม่อยู่   

รวม   

เกณฑ์การประเมิน 
 ปรากฎจ านวน  9  ข้อขึ้นไป  ระดับ ดีมาก  
 ปรากฎจ านวน  7 – 8 ข้อ   ระดับ ดี  
 ปรากฎจ านวน  5 – 6 ข้อ   ระดับ พอใช้  

ปรากฎจ านวน  5 ข้อ   ระดับ ผ่าน  
 ปรากฎจ านวน  4 ข้อลงมา   ระดับ ไม่ผ่าน  
  
      ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน  
       (............./..................../.................) 


