
 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส22101  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องที ่4 อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
ครูผูส้อน นางสาวสุวิมล  พลค้อ 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

ส 1.1    รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกตอ้ง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6 เป็นธรรมที่ควรละ (สมทุัย) ซึ่งบุคคลควรหลีกเลี่ยง เพราะเป็นทางนำไปสู่
ความทุกข ์

3.ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรยีนรู ้

 3.1 ตัวชี้วัด 
  ส 1.1 ม.2/8 อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ

ถือตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
 3.2 จุดประสงค์การเรียนรู ้  
  - อธิบายความหมายและการกระทำตามหลักอกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6 และบอกวิธีการหลีกเลี่ยง

การกระทำอันเป็นหนทางไปสูค่วามทุกข์ได้ 

4.สาระการเรียนรู ้

 4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  • อริยสัจ 4 
   - สมุทัย (ธรรมทีค่วรละ) 
    : อกุศลกรรมบถ 10 : อบายมุข 6 
 4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการวิเคราะห์  



 

 

  2) ทักษะการสร้างความรู ้  
  3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู ้ 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
7.กิจกรรมการเรียนรู ้

  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการเรยีนความรู้ความเข้าใจ 
  นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำสมาธิก่อนเรียน 

ขั้นที่ 1   สังเกต ตระหนัก   
สื่อการเรียนรู้   :   บัตรภาพ   
 1. ครูนำภาพบุคคลที่กระทำกรรมชั่ว หรือประพฤติตนไปสู่ทางแห่งความชั่ว มาให้นักเรยีนดู แล้วให้นกัเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์และตอบคำถามว่า ภาพดังกล่าวมีสาเหตุจากอะไร และเกิด ผลเสียต่อตนเองและสังคมอย่างไร  
 2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระทำในภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนั้น จัดว่าเป็นกรรมชั่ว เป็นทางแห่งความ
ชั่ว แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับหลักธรรมอกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6   
 
ขั้นที่ 2   วางแผนปฏิบัต ิ   
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :      
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2  
 2. หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 3. ห้องสมุด  
   
  ครูมอบหมายให้นักเรียนกลุ่มเดิม ศึกษาความรู้เรื่อง อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6 จากหนังสือเรียน 
หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ โดยวางแผนสืบค้นกันเป็นคู่ คู่ละ 1 หัวข้อ ตามความ
เหมาะสม   



 

 

ขั้นที่ 3   ลงมือปฏิบัต ิ   
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :      
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2  
 2. หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 3. ห้องสมุด  
   
 1. สมาชิกแต่ละกลุ่มลงมือศึกษาความรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ในขั้นที่ 2 แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลงใน
แบบบันทึกการอ่าน จากนั้นนำความรู้ที่ได้ศึกษามาเล่าสูก่ันฟัง โดยผลัดกันเล่าทีละคน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  คำถามกระตุน้ความคิด 

• นักเรียนเคยอา่นขา่วหรือฟังข่าวการกระทำของบคุคลที่กระทำผิด สอดคล้องกับอบายมุข 6         
ในเรื่องใดบ้าง และผลของการกระทำเป็นอย่างไร 

 (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน   ดุลยพินจิของครูผู้สอน) 
 
ขั้นที่ 4   พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ   
สื่อการเรียนรู้   :   ใบงานที่ 3.3   
 1. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 3.3 เรือ่ง ทางแห่งความชั่วและทางแห่งความเสื่อม แล้วช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง  
 2. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม ออกมานำเสนอผลงาน         หน้าชั้นเรียน แล้วให้กลุ่มอืน่ที่มีผลงานแตกต่างกัน
นำเสนอเพิ่มเติม 
 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  คำถามกระตุน้ความคิด 

• ถ้านักเรียนคบกับเพื่อนที่ชอบพูดจาโกหก จะมีผลเสียอยา่งไร 
 (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน   ดุลยพินจิของครูผู้สอน) 
 
ขั้นที่ 5   สรุป   
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —   
  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับอกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6 แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึง     แนวทางการหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นทางแห่งความชั่วและทางแห่งความเสื่อม 
  



 

 

 

 
8.การวัดและประเมนิผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์

ตรวจใบงานที่ 3.3 ใบงานที่ 3.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สงัเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู ้และมุ่งมั่นในการ
ทำงาน  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
9. สื่อ/แหล่งการเรยีนรู้ 

 9.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   (1) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2526. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :  
   ประกายพรึก. 
   (2) ราชวรมุนี, พระ (ประยูร ธมฺมจิตโต). 2539. อนุทินธรรมะ ธรรมะสำหรับ 365 วัน.   
   กรุงเทพมหานคร : พุทธธรรม. 
  3) บัตรภาพ 
  4) ใบงานที่ 3.3 เรื่อง ทางแห่งความช่ัวและทางแห่งความเสื่อม 
 9.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1) ห้องสมุด 
   
   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพคนยิงนก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพคนถูกตำรวจจับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพคนเมาสุรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพคนทะเลาะกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บตัรภาพ 


 



 

 

แบบบันทึกหลังแผนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหา/อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                                                                        ลงชื่อ.................................ผู้สอน 
                                                                                    (นางสาวสุวิมล  พลค้อ) 

                                                                                  ตำแหนง่ ครู คศ. 1 
                                                                                …………/…………………./………………… 
 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

                                                                                ลงชือ่......................................... 
                                                                                  (นายวิสูตร  ยอดสุข) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
……………………/……………./………………………. 

 


