หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 หลักธรรมค้ ำจุนโลก
เวลา 8 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/4 อธิบายองค์ประกอบและความสาคัญของพระไตรปิ ฎก หรือคัมภีรข์ องศาสนาทีต่ นนับถือ
ป.5/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบตั ติ ามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ป.5/7 ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและสิง่ แวดล้อม

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การเคารพพระรัตนตรัย การปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท 3 ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง
และสิง่ แวดล้อม
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) องค์ประกอบของพระไตรปิ ฎก
- พระสุตตันตปิ ฎก
- พระวินยั ปิ ฎก
- พระอภิธรรมปิ ฎก
2) ความสาคัญของพระไตรปิ ฎก
3) พระรัตนตรัย - ศรัทธา 4
(1) พระพุทธ - พุทธจริยา 3
(2) พระธรรม - อริยสัจ 4
- หลักกรรม
(3) พระสงฆ์
4) ไตรสิกขา
- ศีล สมาธิ ปั ญญา
5) โอวาท 3
(1) ไม่ทาชัว่ - เบญจศีล
- อบายมุข 4
(2) ทาความดี
- เบญจธรรม
- บุญกิรยิ าวัตถุ 3
- อคติ 4
- อิทธิบาท 4
- กตัญญูกตเวทีตอ่ พระพุทธศาสนา
- มงคล 38
 ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน
 การงานไม่อากูล
 อดทน
- ทาจิตให้บริสุทธิ ์ (บริหารจิตและเจริญปั ญญา)
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6) พุทธศาสนสุภาษิต
- วิรเิ ยน ทุกฺขมจฺเจติ : คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
- ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปั ญญาคือแสงสว่างในโลก
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการทาให้กระจ่าง
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
4. มุ่งมันในการท
่
างาน
5. รักความเป็ นไทย
6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
รายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่อง หลักธรรมค้าจุนโลก
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง อริยสัจ 4
ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง หลักกรรม
ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ไตรสิกขา
ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง เบญจศีล
ตรวจใบงานที่ 4.2 เรื่อง อบายมุข 4
ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง การทาความดี
ตรวจใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38
ตรวจใบงานที่ 7.1 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
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9)
10)
11)
12)
13)

ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่อง หลักธรรมค้าจุนโลก
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- สังเกตการรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง หลักธรรมค้าจุนโลก
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 พระรัตนตรัย

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างเจตคติ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต
1. นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกล่าวบทสวดมนต์แบบสวดมนต์แปล จากนัน้ ช่วยกันบอกความสาคัญ
ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จากบทสวดมนต์
2. ครูอธิบายความรูเ้ พิม่ เติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของพระรัตนตรัย
ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์
1. นักเรียนศึกษาความรูเ้ รื่อง ความสาคัญของพระรัตนตรัย จากหนังสือเรียน แล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับความสาคัญของพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ
2. ครูอธิบายความรูเ้ พิม่ เติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของพระรัตนตรัย และพุทธกิจทีท่ รงบาเพ็ญ 5 ประการ
3. ครูนานิทานเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมมาเล่าให้นกั เรียนฟั ง แล้วให้นกั เรียนช่วยกันวิเคราะห์ การกระทาของบุคคล
ในนิทานทีส่ อดคล้องกับเรื่อง กรรม และผลทีไ่ ด้รบั
4. ครูอธิบายเชื่อมโยงเกี่ยวกับศรัทธาในพระพุทธศาสนา มี 4 ประการ
5. ครูให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตั ทิ แ่ี สดงว่ามีความศรัทธาในพระรัตนตรัย
และให้ตวั แทนไปจดข้อความบนกระดานหน้าชัน้ เรียน
ขัน้ ที่ 3 สรุป
ครูให้นกั เรียนแต่ละคนสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ แล้วบันทึกผลลงในสมุดบันทึกความดี
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เรื่องที่ 2 อริ ยสัจ 4 และหลักกรรม

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่คิดสีส่ หาย

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูนาภาพผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลมาให้นกั เรียนดู แล้วให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็น
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า การมีความทุกข์หรือมีปัญหานัน้ สอดคล้องกับหลักคาสอนของ
พระพุทธศาสนาในเรื่อง อริยสัจ 4
ขัน้ สอน
1. ครูอธิบายเชื่อมโยงความรูใ้ ห้นกั เรียนเข้าใจในเรื่อง อริยสัจ 4
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้แต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคู่
ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง อริยสัจ 4 และหลักกรรม จากหนังสือเรียน พร้อมกับร่วมกันทาใบงาน ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง อริ ยสัจ 4
- คู่ท่ี 2 ทาใบงานที่ 2.2 เรื่อง หลักกรรม
3. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายผลงานในใบงานที่ 2.1-2.2 ให้สมาชิกอีกคู่หนึ่งภายในกลุ่มฟั ง และช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนัน้ ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 2.1-2.2
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญและแนวทางปฏิบตั ติ นตามหลักอริยสัจ 4 และหลักกรรม
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เรื่องที่ 3 ไตรสิ กขา

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่คิดสีส่ หาย

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูนาข่าวการกระทาของเด็กทีม่ คี วามประพฤติดที งั ้ ทางกาย วาจา ใจ และมีการแสดงออกทีแ่ สดงถึงการฝึกตน
ให้เกิดปั ญญา แล้วให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นโดยการตอบคาถาม
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า การปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา ย่อมทาให้การ
ดารงชีวติ ทีด่ งี าม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ขัน้ สอน
1. ครูอธิบายความรูเ้ กี่ยวกับการปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ครูให้นกั เรียนกลุ่มเดิมจับคู่กนั แล้วให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง ไตรสิกขา จากหนังสือเรียน
และทาใบงานที่ 3.1 เรื่อง ไตรสิ กขา
3. สมาชิกแต่ละคู่นาผลงานของตนมาอธิบายให้สมาชิกคู่อ่นื ๆ ภายในกลุ่มฟั ง แล้วผลัดกันตรวจสอบความถูกต้อง
และช่วยกันปรับปรุงแก้ไข
4. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขในส่วนทีไ่ ม่ถูกต้อง
ขัน้ สรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญเกีย่ วกับไตรสิกขา และแนวทางการนาไปประยุกต์ปฏิบตั ิ
2. ครูมอบหมายให้นกั เรียนทุกคนฝึกปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา และบันทึกผลลงในสมุดบันทึกความดี
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เรื่องที่ 4 โอวาท 3 : ไม่ทาความชัว่

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
1. ครูให้นกั เรียนร้องเพลงเบญจศีล – เบญจธรรม แล้วให้นกั เรียนช่วยกันวิเคราะห์ขอ้ คิดทีไ่ ด้จากเพลงดังกล่าว
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า การปฏิบตั ติ นทีส่ ามารถควบคุมกาย วาจา ใจให้ได้นนั ้ ควรละเว้น
จากการทาชัวทั
่ ง้ ปวง
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรูเ้ กี่ยวกับ โอวาท 3 ในเรื่อง ไม่ทาความชัว่ จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้า
เพิม่ เติม ตามประเด็นทีก่ าหนด
ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
นักเรียนแต่ละคนผลัดกันอธิบายความรูท้ ต่ี นได้ศกึ ษามาเกีย่ วกับโอวาท 3 ในประเด็นเบญจศีล และอบายมุข 4
ให้สมาชิกภายในกลุ่มฟั ง
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันทาใบงาน ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ทาใบงานที่ 4.1 เรื่อง เบญจศีล
- คู่ท่ี 2 ทาใบงานที่ 4.2 เรื่อง อบายมุข 4
2. สมาชิกแต่ละคู่ช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์ เสร็จแล้วผลัดกันอธิบายผลงานของคู่ตนเองให้
สมาชิกอีกคู่หนึ่งภายในกลุ่มฟั ง และช่วยกันเสนอแนะเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
1. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 4.1-4.2 หน้าชัน้ เรียน โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องและให้
คาแนะนาเพิม่ เติม
2. ครูมอบหมายให้นกั เรียนแต่ละคนปฏิบตั ติ นตามข้อละเว้นของหลักธรรมเบญจศีล และหลีกเลีย่ งอบายมุข 4
แล้วบันทึกผลลงในสมุดบันทึกความดี
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เรื่องที่ 5 โอวาท 3 : ทาความดี

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นกั เรียนช่วยกันยกตัวอย่างบุคคลทีม่ คี วามประพฤติดที น่ี กั เรียนรูจ้ กั แล้วช่วยกันวิเคราะห์
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า การกระทาของบุคคลดังกล่าวจัดอยู่ในโอวาท 3 ในหัวข้อ การทาความดี
ขัน้ สอน
ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรูเ้ กี่ยวกับ โอวาท 3 ในเรื่อง การทาความดี จากหนังสือเรียน ตามประเด็นที่
กาหนด
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้

สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาค้นคว้ามาสนทนาแลกเปลีย่ นกันในประเด็นสาคัญของหลักธรรม
เกีย่ วกับโอวาท 3 ในหัวข้อ การทาความดี
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กนั นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาค้นคว้ามาเป็ นพืน้ ฐานในการทาใบงานที่ 5.1 เรื่อง การ
ทาความดี จากนัน้ ให้แต่ละคู่ผลัดกันเล่าผลงานของตนให้เพือ่ นอีกคู่หนึ่งฟั ง และช่วยกันเสนอแนะเพิม่ เติมให้
ผลงานมีความสมบูรณ์
2. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 5.1 หน้าชัน้ เรียน แล้วให้กลุ่มอื่นทีม่ ผี ลงานแตกต่างกันออกไป
นาเสนอเพิม่ เติมในส่วนทีแ่ ตกต่าง โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ

ครูให้นกั เรียนแต่ละคนวางแผนการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมแล้วนาไปปฏิบตั ิ และบันทึกลงในสมุดบันทึกความดี
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมการทาความดี และผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
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เรื่องที่ 6 โอวาท 3 : มงคล 38 และทาจิ ตใจให้สะอาดบริ สทุ ธิ์

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูนาข่าวของบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จในด้านการเรียน การทางาน มาเล่าให้นกั เรียนฟั ง แล้วให้นกั เรียนช่วยกัน
วิเคราะห์การกระทาของบุคคลดังกล่าวว่า ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมใด และผลทีไ่ ด้รบั เป็ นอย่างไร
ขัน้ สอน
ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรูเ้ กี่ยวกับ โอวาท 3 ในเรื่อง มงคล 38 จากหนังสือเรียน ตามประเด็นทีก่ าหนด
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้

นักเรียนแต่ละกลุ่มสนทนาแลกเปลีย่ นความรูก้ นั ในประเด็นสาคัญ
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาข่าวทีห่ ามาล่วงหน้ามาร่วมกันวิเคราะห์ แล้วตอบคาถามตามทีก่ าหนด
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ทาใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38
3. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 6.1 นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขปรับปรุงผลงานของตน
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ

ครูมอบหมายให้นกั เรียนปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมงคล 38 ในหัวข้อ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน การงานไม่อากูล ความอดทน
และบันทึกผลการปฏิบตั ลิ งในสมุดบันทึกความดี
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมงคล 38 และผลของการปฏิบตั ิ
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เรื่องที่ 7 พุทธศาสนสุภาษิ ต และพระไตรปิ ฎก

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่คิดสีส่ หาย

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูนาข่าวของบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จด้วยความเพียร มาเล่าให้นกั เรียนฟั ง แล้วให้นกั เรียนช่วยกันแสดงความ
คิดเห็นถึงสาเหตุ หรือจุดเด่นทีท่ าให้บุคคลในข่าวประสบความสาเร็จ
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่าบุคคลในข่าวปฏิบตั ติ นตามคาสอนของพระพุทธเจ้า ในพุทธศาสนสุภาษิต
วิรเิ ยน ทุกฺขมจฺเจติ
ขัน้ สอน
1. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พุทธศาสนสุภาษิต จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
ตามประเด็นทีก่ าหนด
2. สมาชิกแต่ละคนผลัดกันยกตัวอย่างทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
และปั ญญาคือแสงสว่างในโลก
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กนั ทาใบงานที่ 7.1 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ต จากนัน้ ให้สมาชิกแต่ละคู่นาผลงานของตน
มาอภิปรายให้เพือ่ นสมาชิกคนอื่นในกลุ่มฟั ง และช่วยกันเสนอแนะความคิดเห็นเพิม่ เติม
4. ตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม ออกมานาเสนอคาตอบในใบงานที่ 7.1 แล้วให้กลุ่มอื่นทีม่ ผี ลงานแตกต่างกันนาเสนอผลงาน
เพิม่ เติม โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
5. ครูอธิบายความรูใ้ ห้นกั เรียนเข้าใจเกีย่ วกับองค์ประกอบของพระไตรปิ ฎก เพือ่ ให้นกั เรียนเห็นความสาคัญของ
พระไตรปิ ฎก และการค้นคว้าหาข้อมูลจากพระไตรปิ ฎก
ขัน้ สรุป
นักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต และความสาคัญของพระไตรปิ ฎก

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานผลการปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง หลักธรรมค้าจุนโลก
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- มหามกุฏราชวิทยาลัย, มูลนิธ.ิ 2546. พระไตรปิ ฎกและอรรกถถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิ ทยาลัย.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา.
3) เพลง นิทาน
4) ตัวอย่างข่าว
5) บัตรภาพ
6) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง อริยสัจ 4
7) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง หลักกรรม
8) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ไตรสิกขา
9) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง เบญจศีล
10) ใบงานที่ 4.2 เรื่อง อบายมุข 4
11) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การทาความดี
12) ใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38
13) ใบงานที่ 7.1 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
9.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ
คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
มีการปฏิบตั แิ ละรายงานผล
มีการปฏิบตั แิ ละรายงานผล
1. การรายงานผลการปฏิ บตั ิ มีการปฏิบตั แิ ละรายงานผล
การปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา การปฏิบตั ติ นตามหลัก
การปฏิบตั ติ นตามหลัก
ตนตามหลักไตรสิ กขา
และโอวาท 3 อย่างสม่าเสมอ
ไตรสิกขา และโอวาท 3 อย่าง ไตรสิกขา และโอวาท 3 อย่าง
และโอวาท 3
6 พฤติกรรมขึน้ ไป
สม่าเสมอ 3-5 พฤติกรรม
สม่าเสมอ 1-2 พฤติกรรม
มีการปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงถึง
มีการปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงถึง
2. การรายงานผลการปฏิ บตั ิ มีการปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงถึง
การเคารพพระรัตนตรัยอย่าง
การเคารพพระรัตนตรัย
การเคารพพระรัตนตรัย
ที่แสดงถึงการเคารพ
สม่าเสมอ
เป็ นส่วนใหญ่
เป็ นบางครัง้
พระรัตนตรัย
3. การวิ เคราะห์ผลของการ วิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ น วิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ น วิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ น
ตามหลักไตรสิกขา โอวาท 3 และ ตามหลักไตรสิกขา โอวาท 3 ตามหลักไตรสิกขา โอวาท 3
ปฏิ บตั ิ ตนตามหลัก
การเคารพพระรัตนตรัยได้ถูกต้อง และการเคารพพระรัตนตรัยได้ และการเคารพพระรัตนตรัยได้
ไตรสิ กขา โอวาท 3 และ
เหมาะสม
ถูกต้องเกือบทุกประเด็น
ถูกต้องเป็ นบางประเด็น
การเคารพพระรัตนตรัย
รายการประเมิ น

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7

ปรับปรุง

ต่ากว่า 5

พอใช้
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
คาชี้ แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้อ งที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ความทุกข์ในข้อใดจัดเป็ นทุกข์ประจา
ก. ความทุกข์จากความแก่
ข. ความทุกข์จากความผิดหวัง
ค. ความทุกข์จากความไม่สบาย
ง. ความทุกข์จากความอยากได้ อยากเป็ น

6. ความปรารถนาทีจ่ ะให้ผอู้ ่นื ปราศจากทุกข์ ตรงกับข้อใด
ก. ความเมตตา
ข. ความกรุณา
ค. ความเอือ้ เฟื้ อ
ง. ความเอือ้ อาทร

2. ความอยากเป็ นนักกีฬาของโรงเรียนของเก่ง จัดเป็ น
ความอยากประเภทใด
ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. ราคตัณหา

7. ก้อยตัง้ ใจและเอาใจใส่กบั งานทีต่ นได้รบั มอบหมายด้วย
จิตใจจดจ่อ แสดงว่า ก้อยนาหลักธรรมอิทธิบาท 4 ในข้อใด
ไปเป็ นหลักปฏิบตั ิ
ก. ฉันทะ
ข. วิรยิ ะ
ค. จิตตะ
ง. วิมงั สา

3. งดเว้นจากการพูดเท็จ เป็ นข้อห้ามของเบญจศีลในข้อใด
ก. ศีลข้อ 1
ข. ศีลข้อ 2
ค. ศีลข้อ 3
ง. ศีลข้อ 4
4. ข้อใดอธิบายเกีย่ วกับความเป็ นนักเลงหญิงได้ถูกต้อง
ก. คนทีม่ คี วามประพฤติเกีย่ วข้องกับอบายมุข
ข. คนทีม่ คี วามประพฤติเกีย่ วข้องกับสิง่ เสพติด
ค. คนทีม่ คี วามประพฤติเป็ นคนเจ้าชู้ สาส่อนทางเพศ
ง. คนทีม่ คี วามประพฤติทค่ี บหากับคนชัวจนท
่
าให้เกิด
ความเสียหาย
5. บุคคลในข้อใด แสดงฉันทาคติได้อย่างชัดเจน
ก. น้อยไม่ทาโทษลูกของตนเองเมือ่ ลูกทาความผิด
ข. น้อมทาโทษลูกจ้างในร้านโดยไม่ได้สอบถาม ความผิด
ทีท่ า
ค. พงษ์เห็นลูกผูท้ ม่ี ชี ่อื เสียงทาความผิด แต่ไม่กล้า
เข้าจับกุม
ง. กิง่ กล่าวโทษเพื่อนบ้านทัง้ ๆ ทีเ่ ขาไม่ได้ทาผิด
เพราะรูส้ กึ ไม่ชอบหน้า

8. รูก้ ว้าง เป็ นลักษณะความรูท้ ส่ี มบูรณ์ของการใฝ่ เรียนรู้
ในข้อใด
ก. รูผ้ ลทีเ่ กิดขึน้ ตามมาในอนาคต
ข. รูเ้ รื่องราวลึกซึ้งถึงความเป็ นมา
ค. รูส้ งิ่ รอบตัวแต่ละสิง่ อย่างละเอียด
ง. รูค้ วามเป็ นไปของเหตุการณ์ต่างๆ
9. หากนักเรียนเกิดความเกียจคร้านในการศึกษาเล่าเรียน
นักเรียนสามารถนาหลักธรรมอิทธิบาท 4 ในข้อใดมาเป็ น
แนวทางแก้ไข
ก. ฉันทะ
ข. วิรยิ ะ
ค. จิตตะ
ง. วิมงั สา
10. ข้อใดเป็ นความหมายของพระไตรปิ ฎก
ก. ทีร่ วบรวมคาสอนของพระพุทธเจ้า
ข. ข้อความทีเ่ ป็ นคาสอนให้กระทาดี
ค. คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
ง.
ปั ญญาเป็ นแสงสว่างในโลก
ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 4, 5, 7

1. ก

2. ข

3. ง

4. ค

5. ก

6. ข

7. ค

8. ค

9. ข

10. ก

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พระรัตนตรัย
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระรัตนตรัยมีความสาคัญและมีคุณค่าควรแก่การเคารพบูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนา
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/5

แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบตั ติ ามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมายและความสาคัญของพระรัตนตรัยได้
2) แสดงความเคารพพระรัตนตรัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• พระรัตนตรัย
(1) พระพุทธ
(2) พระธรรม
(3) พระสงฆ์

- ศรัทธา 4
- พุทธจริยา 3
- อริยสัจ 4

- หลักกรรม

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างเจตคติ
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง หลักธรรมค้าจุนโลก
ขัน้ ที่ 1 สังเกต
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : –

3. นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย โดยกล่าวบทสวดมนต์แบบ
สวดมนต์แปล
4. นักเรียนช่วยกันบอกความสาคัญของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
จากบทสวดมนต์
5. ครูอธิบายความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับองค์ประกอบของพระรัตนตรัย

ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์
สื่อการเรียนรู้

:

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2. นิทาน

1. นักเรียนศึกษาความรูเ้ รื่อง ความสาคัญของพระรัตนตรัย
จากหนังสือเรียน แล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ความสาคัญของพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ
จากนัน้ ครูอธิบายความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับองค์ประกอบของ
พระรัตนตรัย และพุทธกิจทีท่ รงบาเพ็ญ 5 ประการ
2. ครูนานิทานเกีย่ วกับกฎแห่งกรรมมาเล่าให้นักเรียนฟั ง
3. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ การกระทาของบุคคลในนิทานที่
สอดคล้องกับเรื่องกรรม และผลทีไ่ ด้รบั จากนัน้ ครูอธิบายเชื่อมโยง
ความรูเ้ กีย่ วกับศรัทธาในพระพุทธศาสนา มี 4 ประการ ดังนี้
- เชื่อกรรม
- เชื่อผลแห่งกรรม
- เชื่อว่าสัตว์มกี รรมเป็ นของตน
- เชื่อพระปั ญญา ตรัสรูข้ องพระตถาคต
4. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางการ
ปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงว่า มีความศรัทธาในพระรัตนตรัย และให้ตวั แทน
ไปจดข้อความบนกระดานหน้าชัน้ เรียน
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2
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1. นักเรียนมีความเชื่อผลของกรรมหรือไม่ อธิ บาย
เหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
2. นักเรียนจะปฏิ บตั ิ ตนอย่างไร จึงจะแสดงว่า
เคารพในพระรัตนตรัย
(มีความเลือ่ มใสศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย
มีความเชือ่ อย่างมีเหตุผล)

ขัน้ ที่ 3 สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูให้นักเรียนแต่ละคนสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
และบันทึกผลลงในสมุดบันทึกความดี

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตความมีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2) นิทาน เรื่อง เวรกรรมของเศรษฐี
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

เอกสารประกอบการสอน
นิ ทาน เรื่อง เวรกรรม ของเศรษฐี
ในตลาดแห่งนี้ไม่มใี ครเลยสักคนทีไ่ ม่รจู้ กั เถ้าแก่ “ตั ๋ง” เพราะแกเป็ นผูบ้ ุกเบิกตลาดแห่งนี้เป็ นคนแรก แกขาย
ทุกอย่างทีจ่ ะขายได้ พอมีเงิน เถ้าแก่ต ั ๋งก็เก็บหอมรอมริบซือ้ ทีท่ างไว้ เถ้าแก่ต ั ๋งก็เป็ นเจ้าของตลาดเต็มตัวมีแผงให้
เช่า หน้าทีข่ องแกก็คอื เดินตรวจตลาด เก็บค่าเช่าอย่างชนิดไม่ขาดไม่เกิน
“อัว้ ไม่ล่ายสร้างตลาดมาให้พวกลือ้ ติดค่าเช่านะให้ลูซ้ ะล่วย”
ใครๆ ก็รจู้ กั เถ้าแก่ต ั ๋ง เพราะแกจะวางท่ายิง่ ใหญ่ไม่รจู้ กั ใคร หรือถ้าใครเดินเข้าตลาดแล้วไม่ซอ้ื ของแกก็จะเดิน
ไปด่าเขา ทาตัวเป็ นทีอ่ ดิ หนาระอาใจกับคนในตลาดนัน้ หลายปี ผ่านมา เถ้าแก่ต ั ๋งขยายกิจการใหญ่โตประกอบกับตัว
เถ้าแก่เริม่ แก่ชราหน้าทีเ่ ก็บค่าเช่า และดูแลผลประโยชน์กต็ กมาถึงลูกหลานทีเ่ จริญรอยตามเถ้าแก่ต ั ๋ง ขณะเดียวกัน
เมื่อลูกหลานเติบโตแบ่งแยกครอบครัวกันออกไป
หลังจากมีการแบ่งมรดกให้ลูกหลานเป็ นทีเ่ รียบร้อย เถ้าแก่ต ั ๋งก็ถูกส่งไปบ้านพักคนชรา โดยลูกหลานปล่อย
อย่างไม่ไยดี
วันหนึ่งขณะทีต่ ลาดจอแจไปด้วยผูค้ นไปมา ชายชราคนหนึ่งสภาพมอมแมมไม่ต่างอะไรจากขอทาน แล้วเจ้า
เด็กน้อย 2 คนทีม่ องดูชายชราตามประสาเด็กพลางล้วงกระเป๋ าหยิบเศษเหรียญสตางค์หย่อนลงกระป๋ องแล้วพูดว่า
“ตาออกไปขอทานทีอ่ ่นื เถอะเดีย๋ วเตี่ยมาเห็นจะโดนไล่หรอก เตีย่ บอกว่าเมื่อตอนก๋งอยู่ ก๋งไม่ชอบให้ขอทานมา
อยู่ในตลาด”
เจ้าเด็กน้อยพูดเจือ้ ยแจ้วโดยไม่รหู้ รอกว่า ขอทานผูน้ นั ้ คือ เถ้าแก่ต ั ๋งหรือก๋งคนทีแ่ กพูดถึง และแกก็ยงั ห่วงตลาด
ทีแ่ กสร้างมากับมือ
ที่มา : http://www.watkoh.com
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แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

การทางานรายบุคคล

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
การทางานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติ และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
สถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด
ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน
4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้
อย่างเหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรูด้ ว้ ยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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ระดับคะแนน
3

2

1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ และสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยครัง้
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั บิ างครัง้

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 อริยสัจ 4 และหลักกรรม
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การแก้ปัญหาตามหลักธรรมอริยสัจ 4 ย่อมสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และผูท้ ป่ี ฏิบตั ติ นตามหลักกรรมไม่ว่า
จะเป็ นกรรมดี (กุศลกรรม) หรือกรรมชัว่ (อกุศลกรรม) ย่อมได้รบั ผลกรรมนัน้
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบตั ติ ามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักอริยสัจ 4 ได้
2) อธิบายผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักกรรมได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• พระธรรม
- อริยสัจ 4

- หลักกรรม

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่คิดสี่สหาย
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

6. ครูนาภาพผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นโดยการตอบคาถามต่อไปนี้
- บุคคลในภาพนี้มคี วามทุกข์เรื่องอะไร
- สาเหตุสาคัญของความทุกข์ คืออะไร
- นักเรียนคิดว่า สิง่ ทีบ่ ุคคลในภาพต้องการหมดความทุกข์
คืออะไร
- นักเรียนคิดว่า บุคคลในภาพควรมีวธิ กี ารปฏิบตั ติ นอย่างไร
จึงจะไม่เกิดความทุกข์
7. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การมีความทุกข์หรือมี
ปั ญหานัน้ สอดคล้องกับหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่อง
อริยสัจ 4
8. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

• นักเรียนเคยมีความทุกข์ในเรื่องใดบ้าง และเคย
แก้ปัญหาได้สาเร็จอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้

:

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5

2. ใบงานที่ 2.1-2.2

4. ครูอธิบายเชื่อมโยงความรูใ้ ห้นักเรียนเข้าใจในเรื่อง อริยสัจ 4 ซึง่
ประกอบด้วย
1) ทุกข์ (สิง่ ทีไ่ ม่สบาย สภาพทีท่ นได้ยาก)
2) สมุทยั (สาเหตุแห่งความทุกข์)
3) นิโรธ (ความดับทุกข์)
4) มรรค (ทางปฏิบตั หิ รือวิธกี ารดับทุกข์)
5) หลักกรรมเกีย่ วกับประเภท และความสาคัญของกรรม
5. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน คละกันตามความสามารถ
คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน
แล้วชีน้ าให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการทางานร่วมกัน ปฏิบตั ิ
ตามกติกาของการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เช่น
1) มีการช่วยเหลือกัน
2) ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในภาระหรือหน้าทีข่ องตน
3) สมาชิกทุกคนมีบทบาทเท่าเทียมกัน
4) สมาชิกทุกคนต้องมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกันอย่างต่อเนื่อง
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
1. นักเรียนสามารถใช้หลักอริ ยสัจ 4 แก้ปัญหาใน
เรื่องใดบ้าง และผลที่ได้รบั เป็ นอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
2. นักเรียนเคยประพฤติ ตามหลักกุศลกรรม
ในเรื่องใดบ้าง และผลที่ได้รบั เป็ นอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

6.

7.

8.
9.

ครูผสู้ อนให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความกระตือรือร้นและตัง้ ใจ
ทางานร่วมกันให้ประสบความสาเร็จอย่างมีคุณภาพ
ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ศกึ ษาความรู้
เรื่อง อริยสัจ 4 และหลักกรรม จากหนังสือเรียน แล้วร่วมกันทา
ใบงาน ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง อริยสัจ 4
- คู่ท่ี 2 ทาใบงานที่ 2.2 เรื่อง หลักกรรม
สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายผลงานในใบงานที่ 2.1-2.2
ให้สมาชิกอีกคูห่ นึ่งภายในกลุ่มฟั ง และช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 2.1-2.2
นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญและแนวทางปฏิบตั ติ น
ตามหลักอริยสัจ 4 และหลักกรรม

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ตรวจใบงานที่ 2.2
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.2
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2) บัตรภาพ ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง อริยสัจ 4
4) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง หลักกรรม
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์



บัตรภาพ

ภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาล
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง อริยสัจ 4
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขอ้ ความในตาราง แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีส่ อดคล้องกับหลักอริยสัจ 4
ลาดับที่

ข้อความ

ทุกข์

1

เก๋อยากเป็ นนักร้องประจาวงดนตรีของโรงเรียน

2

เอกตัง้ ใจฟั งครูสอน และทากิจกรรมตามทีค่ รูมอบหมาย
ทุกวิชา

3

เดชรูว้ ่าสาเหตุทเ่ี ขาไม่ได้แชมป์ เทเบิลเทนนิส เพราะอ่อนซ้อม
ไปหน่อย เขาจึงไม่เสียใจและจะแก้ไขตนเองใหม่

4

แก้วป่ วยเป็ นโรคมะเร็งทีต่ บั ต้องไปรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล

5

พรไม่อยากเป็ นหัวหน้าห้องเพราะรูว้ ่างานหนัก

6

ป๋ องเป็ นคนพูดจริงทาจริง

7

ก้อยได้รบั เกียรติบตั รนักเรียนผูป้ ระพฤติดตี ดิ ต่อกันทุกปี

8

คุณแม่ของดาวเสียชีวติ อย่างกะทันหัน ดาวเสียใจมาก

9

อ้วนไม่เคยหกล้มบนอาคารเรียนเลย เพราะอ้วนจะเดินอย่าง
ระมัดระวัง

10

โชคอยากได้รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่
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สมุทยั

นิ โรธ

มรรค

ใบงานที่ 2.1 เรื่อง อริยสัจ 4

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขอ้ ความในตาราง แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีส่ อดคล้องกับหลักอริยสัจ 4
ลาดับที่

ข้อความ

ทุกข์

สมุทยั

นิ โรธ

มรรค

✓

1

เก๋อยากเป็ นนักร้องประจาวงดนตรีของโรงเรียน

2

เอกตัง้ ใจฟั งครูสอน และทากิจกรรมตามทีค่ รูมอบหมาย
ทุกวิชา

3

เดชรูว้ ่าสาเหตุทเ่ี ขาไม่ได้แชมป์ เทเบิลเทนนิส เพราะอ่อนซ้อม
ไปหน่อย เขาจึงไม่เสียใจและจะแก้ไขตนเองใหม่

4

แก้วป่ วยเป็ นโรคมะเร็งทีต่ บั ต้องไปรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล

5

พรไม่อยากเป็ นหัวหน้าห้องเพราะรูว้ ่างานหนัก

6

ป๋ องเป็ นคนพูดจริงทาจริง

✓

7

ก้อยได้รบั เกียรติบตั รนักเรียนผูป้ ระพฤติดตี ดิ ต่อกันทุกปี

✓

8

คุณแม่ของดาวเสียชีวติ อย่างกะทันหัน ดาวเสียใจมาก

9

อ้วนไม่เคยหกล้มบนอาคารเรียนเลย เพราะอ้วนจะเดินอย่าง
ระมัดระวัง

10

โชคอยากได้รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
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ใบงานที่ 2.2 เรื่อง หลักกรรม
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม

กรณี ศึกษา
เมื่อทางโรงเรียนประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ผลปรากฏว่า เกตุวดี
ได้คะแนนรวมเป็ นอันดับที่ 1 ของชัน้ กฤษณาเดินเข้าไปจับมือเกตุวดีพร้อมพูดแสดงความชื่นชมเกตุวดีว่า เป็ นคน
เก่ ง สายฝนพูดกับพลอยฟ้ า ว่า เกตุว ดีไ ม่ไ ด้เ รีย นเก่ง ที่สุ ดในชัน้ หรอก ที่ ได้ค ะแนนดีเ พราะมีค นติว ให้พิเ ศษ
พลอยฟ้ าไม่ได้พดู โต้ตอบแต่ใจก็คดิ เช่นเดียวกันกับสายฝน

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับกรรมดี (กุศลกรรม) ยกตัวอย่างประกอบ

2. บุคคลใดมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับกรรมชัว่ (อกุศลกรรม)
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ใบงานที่ 2.2 เรื่อง หลักกรรม

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม

กรณี ศึกษา
เมื่อทางโรงเรียนประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ผลปรากฏว่า เกตุวดี
ได้คะแนนรวมเป็ นอันดับที่ 1 ของชัน้ กฤษณาเดินเข้าไปจับมือเกตุวดีพร้อมพูดแสดงความชื่นชมเกตุวดีว่า เป็ นคน
เก่ ง สายฝนพูดกับพลอยฟ้ า ว่า เกตุว ดีไ ม่ไ ด้เ รีย นเก่ง ที่สุ ดในชัน้ หรอก ที่ได้ค ะแนนดีเ พราะมีค นติว ให้พิ เ ศษ
พลอยฟ้ าไม่ได้พดู โต้ตอบแต่ใจก็คดิ เช่นเดียวกันกับสายฝน

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับกรรมดี (กุศลกรรม) ยกตัวอย่างประกอบ
กฤษณามีการกระทาทีด่ ี คือ พูดดี และจริงใจ

2. บุคคลใดมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับกรรมชัว่ (อกุศลกรรม)
สายฝน มีการกระทาทีไ่ ม่ดี คิดไม่ดี และวจีทุจริต และพลอยฟ้ ามีการกระทาทีไ่ ม่ดี คือ มโนทุจริต (คิดไม่ด)ี
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาทีใ่ ช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการนาเสนอ
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การแบ่งหน้าทีก่ นั อย่างเหมาะสม
ความร่วมมือกันทางาน
การแสดงความคิดเห็น
การรับฟั งความคิดเห็น
ความมีน้าใจช่วยเหลือกัน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.4 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติ และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
1.5 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
สถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด
ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน
4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้
อย่างเหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรูด้ ว้ ยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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ระดับคะแนน
3

2

1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ และสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยครัง้
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั บิ างครัง้

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ไตรสิกขำ
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา ย่อมทาให้มกี ารดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/5

แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบตั ติ ามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ป.5/7
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและสิง่ แวดล้อม
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมาย ความสาคัญของไตรสิกขา และโอวาท 3 ได้
2) ปฏิบตั ติ นตามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• ไตรสิกขา
- ศีล สมาธิ ปั ญญา
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่คิดสี่สหาย
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข่าว

9. ครูนาข่าวการกระทาของเด็กทีม่ คี วามประพฤติดที งั ้ ทางกาย วาจา
ใจ และมีการแสดงออกทีแ่ สดงถึงการฝึกตนให้เกิดปั ญญา
10. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยการตอบคาถาม เช่น
- บุคคลดังกล่าวมีความประพฤติดที างกาย วาจา ใจ อย่างไร
- บุคคลดังกล่าวมีการฝึกจิตอย่างไร
- บุคคลดังกล่าวมีการกระทาทีแ่ สดงว่า ได้ฝึกปัญญาอย่างไร
11. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การปฏิบตั ติ นตามหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา ย่อมทาให้การดารงชีวติ ทีด่ งี าม
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
12. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

a. การปฏิ บตั ิ ตนตามหลักไตรสิ กขาจะส่งผลให้
ผู้นัน้ มีบุคลิ กภาพเป็ นอย่างไร
(เป็นผูท้ มี ่ คี วามสารวมทัง้ กาย วาจา ใจ ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง ฯลฯ)

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้

:

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5

2. ใบงานที่ 3.1

10. ครูอธิบายความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา
พร้อมยกตัวอย่างประกอบในประเด็น ดังนี้
1) ศีล การฝึกอบรมในด้านความประพฤติ
2) สมาธิ การฝึกฝนตนเองในด้านจิตใจ
3) ปั ญญา การฝึกอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิง่ ทัง้ หลาย
ตามความเป็ นจริง
11. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 2) จับคู่กนั
เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ศกึ ษาความรูเ้ รื่อง ไตรสิกขา จากหนังสือเรียน
และทาใบงานที่ 3.1 เรือ่ ง ไตรสิ กขา ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ตอบคาถามในกรณีศกึ ษาที่ 1
- คู่ท่ี 2 ตอบคาถามในกรณีศกึ ษาที่ 2
12. สมาชิกแต่ละคู่นาผลงานของตนจากการตอบคาถามในกรณีศกึ ษา
มาอธิบายให้สมาชิกอีกคู่หนึ่งภายในกลุ่มฟัง จากนัน้ ผลัดกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและช่วยกันปรับปรุงแก้ไข
13. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 3.1 แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบ และแก้ไขในส่วนทีไ่ ม่ถูกต้อง
14. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
• นักเรียนสามารถปฏิ บตั ิ ตนตามหลักไตรสิ กขา
ได้อย่างไรบ้าง และคาดว่าจะเกิ ดผลดีต่อตนเอง
อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญเกีย่ วกับไตรสิกขา
และแนวทางการนาไปประยุกต์ปฏิบตั ิ
4. ครูมอบหมายให้นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา
และบันทึกผลลงในสมุดบันทึกความดี

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 3.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
ใบงานที่ 3.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2) ตัวอย่างข่าว
3) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ไตรสิกขา
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างข่าว
ศาสนจักรประเทศไทย จัดกิ จกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ถวายในหลวง
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 75 ปี งานสวัสดิการ และ 45 ปี ศาสนจักรในประเทศไทยได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
โดยสมาชิกทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศกว่าร้อยคน ได้พร้อมใจกันรวมตัวทีห่ น้าสวนลุมพินี
เพือ่ ร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม ซึง่ ปี น้ที างศาสนจักรในประเทศไทยแห่งพระเยซูคริสต์ทวประเทศ
ั่
ก็ได้จดั กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ด้วยการให้สมาชิกช่วยกันทาความสะอาดพืน้ ถนนโดยรอบสวนลุมพินี
และถนนราชดาริ เริม่ ตัง้ แต่แยกศาลาแดง ไปจนถึงหน้าตึกโอบายาชิ และถนนวิทยุ ฝัง่ ตรงข้ามสถานีตารวจ
นครบาลลุมพินี
พร้อมกันนี้ยงั ได้ทาความสะอาดป้ ายรถเมล์รอบสวนลุมทัง้ 21 ป้ าย และในช่วงบ่ายทุกคนก็จะร่วมกัน
บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยด้วย ซึง่ กิจกรรมดี ๆ แบบนี้ทางศาสนจักรประเทศไทยจัดขึน้ ทุกปี ทวประเทศ
ั่
โดยจะสลับสับเปลีย่ นรูปแบบของกิจกรรมในการบาเพ็ญประโยชน์ไปเรื่อยๆ
ที่มา : http://www.krobkruakao.com/ข่าว/43841/
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ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ไตรสิกขำ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษาที่ 1
ในขณะที่โกมลนัง่ อยู่ในห้องประชุมรอคุณครูมาชี้แจงเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาสีนัน้ โกมลปรึกษากับนาวินเกี่ยวกับการแบ่ง
หน้าทีก่ นั ทางาน โดยพูดเบาๆ เพื่อไม่ให้เสียงดังรบกวนคนอื่น เมื่อคุณครูอรอุษาเข้ามาในห้องประชุม โกมลก็หยุดพูดคุยกับนาวิน
และตัง้ ใจฟั งครูอรอุษาทุกขัน้ ตอน ทาให้โกมลได้แนวคิดใหม่ในการปรับรูปแบบการทางานให้สาเร็จตามเป้ าหมาย

คาถาม
 โกมลปฏิบตั ติ ามหลักไตรสิกขา อย่างไร

กรณี ศึกษาที่ 2
คุณแม่ชวนหนู นิดไปวัด หนู นิดจึงเลือกเสื้อผ้าชุดที่เรียบร้อยกระโปรงไม่สนั ้ เกินไป เสื้อสีไม่ฉูดฉาด เสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อย
หนู นิดแต่งตัวเสร็จทันเวลา กลัดกระดุมเสื้อผ้าทุกเม็ดได้ตรงช่อง เพราะหนู นิดฝึ กหัดแต่งตัวด้วยตนเอง จึงรู้วธิ กี ารแต่งตัวอย่าง
เรียบร้อย และรวดเร็ว

คาถาม
 หนูนิดปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา อย่างไร
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ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ไตรสิกขำ

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษาที่ 1
ในขณะที่โกมลนัง่ อยู่ในห้องประชุมรอคุณครูมาชี้แจงเกี่ย วกับการแข่งขันกีฬาสีนัน้ โกมลปรึกษากับนาวินเกี่ยวกับการแบ่ง
หน้าทีก่ นั ทางาน โดยพูดเบาๆ เพื่อไม่ให้เสียงดังรบกวนคนอื่น เมื่อคุณครูอรอุษาเข้ามาในห้องประชุม โกมลก็หยุดพูดคุยกับนาวิน
และตัง้ ใจฟั งครูอรอุษาทุกขัน้ ตอน ทาให้โกมลได้แนวคิดใหม่ในการปรับรูปแบบการทางานให้สาเร็จตามเป้ าหมาย

คาถาม
 โกมลปฏิบตั ติ ามหลักไตรสิกขา อย่างไร
- ศีล มีความสารวมในการพูดเบาๆ ไม่รบกวนคนอืน่ และเมือ่ ครูเข้ามาในห้องก็หยุดพูด และอยูใ่ นอาการสารวม
- สมาธิ โกมลตัง้ ใจฟั งครูอธิบายเรือ่ งกีฬาสี
- ปั ญญา โกมลติดตามคาอธิบายของครู จนทาให้เกิดแนวคิดใหม่ในการปรับปรุงการทางาน

กรณี ศึกษาที่ 2
คุณแม่ชวนหนู นิดไปวัด หนู นิดจึงเลือกเสื้อผ้าชุดที่เรียบร้อยกระโปรงไม่สนั ้ เกินไป เสื้อสีไม่ฉูดฉาด เสื้ อผ้าสะอาดเรียบร้อย
หนู นิดแต่งตัวเสร็จทันเวลา กลัดกระดุมเสื้อผ้าทุกเม็ดได้ตรงช่อง เพราะหนู นิดฝึ กหัดแต่งตัว ด้วยตนเอง จึงรู้วธิ กี ารแต่งตัวอย่าง
เรียบร้อย และรวดเร็ว

คาถาม
 หนูนิดปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา อย่างไร
- ศีล หนูนิดแต่งตัวเรียบร้อย เสื้อผ้าสะอาด
- สมาธิ หนูนิดมีความตัง้ ใจในการแต่งตัว กลัดกระดุมเสื้อผ้าทุกช่องไม่ขา้ มช่อง
- ปั ญญา หนูนิดหมั ่นฝึกแต่งตัวด้วยตนเองเสมอ จึงรูว้ ธิ กี ารแต่งตัวทีเ่ รียบร้อย รวดเร็ว และเหมาะสม

แบบประเมิ น
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การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

ความร่วมมือ
กันทา
กิ จกรรม

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การรับฟัง
ความคิ ดเห็น

ความตัง้ ใจ
ทางาน

การแก้ไข
ปัญหา/หรือ
ปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

3

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

รวม
15
คะแนน

1

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.7 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติ และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
1.8 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.9 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
1.7 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
สถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด
ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน
4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้
อย่างเหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรูด้ ว้ ยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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ระดับคะแนน
3

2

1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ และสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยครัง้
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั บิ างครัง้

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 โอวำท 3 : ไม่ทำควำมชัว่
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจศีล และหลีกเลีย่ งอบายมุข รักษาตนไม่ให้เสียหาย เป็ นการสร้างพืน้ ฐานทางกาย
วาจา ใจ ให้มนคง
ั่
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/5

แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบตั ติ ามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ป.5/7
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและสิง่ แวดล้อม
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมาย และความสาคัญของการปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจศีลได้
2) ปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจศีล และนาไปปฏิบตั ไิ ด้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• โอวาท 3
(1) ไม่ทาชัว่
- เบญจศีล

- อบายมุข 4

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
4. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
สื่อการเรียนรู้ : เพลง

3. ครูให้นักเรียนร้องเพลงเบญจศีล – เบญจธรรม แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันวิเคราะห์ขอ้ คิดทีไ่ ด้จากเพลงดังกล่าว
4. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การปฏิบตั ติ นทีส่ ามารถ
ควบคุมกาย วาจา ใจให้ได้นนั ้ ควรละเว้นจากการทาชัวทั
่ ง้ ปวง

ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา
สื่อการเรียนรู้

:

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม

นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 2) ร่วมกันศึกษาความรู้
เกีย่ วกับ โอวาท 3 ในเรื่อง ไม่ทาความชัว่ จากหนังสือเรียน และหนังสือ
ค้นคว้าเพิม่ เติม ตามประเด็นทีก่ าหนด ดังนี้
1) เบญจศีล
2) อบายมุข 4

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนแต่ละคนผลัดกันอธิบายความรูท้ ต่ี นได้ศกึ ษามาเกีย่ วกับ
โอวาท 3 ในประเด็น เบญจศีล และอบายมุข 4 ดังนี้
1) ความหมาย
2) หลักธรรม และการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม

ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 4.1-4.2

3. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันทาใบงาน ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ทาใบงานที่ 4.1 เรื่อง เบญจศีล
- คู่ท่ี 2 ทาใบงานที่ 4.2 เรื่อง อบายมุข 4
4. สมาชิกแต่ละคู่ชว่ ยกันปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์
5. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายผลงานของตนเองให้สมาชิกอีก
คู่หนึ่งภายในกลุ่มฟั ง และช่วยกันเสนอแนะเพิม่ เติม
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ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

3. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน โดยมีครูเป็ น
ผูต้ รวจสอบความถูกต้อง และให้คาแนะนาเพิม่ เติม
4. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบตั ติ นตามข้อละเว้นของ
หลักธรรมเบญจศีล และหลีกเลีย่ งอบายมุข 4 แล้วบันทึกผลลง
ในสมุดบันทึกความดี นาส่งครูผสู้ อนตามระยะเวลาทีไ่ ด้ตกลงกัน

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 4.1
ตรวจใบงานที่ 4.2
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้
และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
ใบงานที่ 4.1
ใบงานที่ 4.2
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2) เพลงเบญจศีล – เบญจธรรม
3) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง เบญจศีล
4) ใบงานที่ 4.2 เรื่อง อบายมุข 4
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

เอกสารประกอบการสอน
เพลง เบญจศีล – เบญจธรรม
ผู้แต่ง : สโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ

ข้อ 1 นอกจากไม่ฆา่ ต้องมีเมตตา กรุณาอยู่ในใจ
ข้อ 2 นอกจากจะไม่ (ซ้า) ขโมยของใคร ต้องขยันทากิน
ข้อ 3 นอกจากจะไม่ ล่วงเกินรักใคร่ สารวมอาจิณ
ข้อ 4 นอกจากจะไม่พดู ปด และพูดเรื่องร้าย ก็จะมีไว้เป็ นนิจศีล
ข้อ 5 นอกจากจะไม่ประพฤติวุ่นวายดื่มสิง่ มึนเมา ต้องมีสตินะเจ้า (ซ้า)
ถ้าหลงมัวเมาจะเสียผูเ้ สียคน
(ซ้าทัง้ เพลง)
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ใบงานที่ 4.1 เรื่อง เบญจศีล
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบคาถาม

ภาพที่ 1

คาถาม
1. บุคคลในภาพทาผิดศีลข้อใด

2. การกระทาของบุคคลในภาพมีผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในภาพมีผลเสียต่อสังคมอย่างไร
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ภาพที่ 2

คาถาม
1. บุคคลในภาพทาผิดศีลข้อใด

2. การกระทาของบุคคลในภาพมีผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในภาพมีผลเสียต่อสังคมอย่างไร
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ภาพที่ 3

คาถาม
1. บุคคลในภาพทาผิดศีลข้อใด

2. การกระทาของบุคคลในภาพมีผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในภาพมีผลเสียต่อสังคมอย่างไร

บทสรุป
 บุคคลทีท่ าผิดศีลย่อมส่งผลเสีย คือ

 บุคคลทีล่ ะเว้นการทาความชัวตามศี
่
ล 5 ย่อมมีผลดี คือ
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ใบงานที่ 4.1 เรื่อง เบญจศีล

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบคาถาม

ภาพที่ 1

คาถาม
1. บุคคลในภาพทาผิดศีลข้อใด
ผิดศีล ข้อ 2 คือ เว้นจากการลักทรัพย์

2. การกระทาของบุคคลในภาพมีผลเสียต่อตนเองอย่างไร
ถูกลงโทษตามกฎหมาย

3. การกระทาของบุคคลในภาพมีผลเสียต่อสังคมอย่างไร
ทาให้สงั คมไม่สงบสุข มีแต่ความหวาดระแวง

93 พระพุทธศาสนา ป.5

ภาพที่ 2

คาถาม
1. บุคคลในภาพทาผิดศีลข้อใด
ผิดศีล ข้อ 1 คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ ทาร้ายสัตว์

2. การกระทาของบุคคลในภาพมีผลเสียต่อตนเองอย่างไร
เมือ่ ถูกจับได้ตอ้ งถูกลงโทษตามกฎหมาย หรืออาจถูกทาร้ายโต้ตอบ

3. การกระทาของบุคคลในภาพมีผลเสียต่อสังคมอย่างไร
ทาให้สงั คมไม่สงบสุข อาจถูกผลกระทบ หรือได้รบั ความเสียหายจากเหตุการณ์น้ี
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ภาพที่ 3

คาถาม
1. บุคคลในภาพทาผิดศีลข้อใด
ผิดศีล ข้อ 5 คือ เว้นจากการดืม่ สุราเมรัย

2. การกระทาของบุคคลในภาพมีผลเสียต่อตนเองอย่างไร
ทาให้สุขภาพทรุดโทรม หรืออาจจะทาให้เกิดอุบตั เิ หตุเป็นต้นเหตุของอาชญากรรม

3. การกระทาของบุคคลในภาพมีผลเสียต่อสังคมอย่างไร
ทาให้ตอ้ งสูญเสียงบประมาณในการรักษา สังคมวุ่นวาย ถ้าบุคคลดังกล่าวเกิดความคลุม้ คลัง่

บทสรุป
 บุคคลทีท่ าผิดศีลย่อมส่งผลเสีย คือ

 บุคคลทีล่ ะเว้นการทาความชัวตามศี
่
ล 5 ย่อมมีผลดี คือ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 4.2 เรื่อง อบำยมุข 4
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
ตารวจภูธรพนัสนิคม สามารถตามจับกุมนางอรุณี วันนรารัตน์ อายุ 44 ปี ทีร่ า้ นสะดวกซือ้ ริมถนน จ.ชลบุรี
พร้อมยึดเงินสดทีไ่ ด้จากทองคาผูต้ ายไปขายจานวน 2,700 บาท และรถจักรยานยนต์ทก่ี ่อเหตุ 1 คัน ในข้อหาคดี
ชิงทรัพย์ และฆ่าผูอ้ ่นื ถึงแก่ความตาย หรือรับของโจรโดยใช้ยานพาหนะ ก่อนเกิดเหตุนางอรณี ผูต้ อ้ งหาทีเ่ พิง่ รูจ้ กั
กับนางวันวิสา ก้านบัว อายุ 47 ปี ลูกสาวของผูต้ ายในบ่อนการพนันแห่งหนึ่ง และได้อา้ งบอกว่าไม่มที น่ี อน กลับบ้าน
ไม่ได้
นางวันวิสาจึงอนุญาตให้ไปพักทีบ่ า้ นนางชื่น ก้าวบัว อายุ 84 ปี ผูเ้ สียชีวติ ซึง่ เป็ นมารดาของนางวันวิสา
ซึง่ พักเพียงลาพัง นางอรุณี ได้เข้าไปยืมสร้อยคอทองคา กับนางชื่น ผูต้ ายอ้างว่า จะนาไปจานาเพือ่ ไปใช้หนี้การพนัน
แต่นางชื่นผูต้ ายไม่ยอม จึงใช้มอื ทุบหน้าอก และบีบคอจนตาย จากนัน้ ชิงเอาสร้อยคาทองคาไป แล้วนาไปจานา
ทีร่ า้ นทอง ต่อมาเจ้าหน้าทีต่ ารวจตามไปจับกุมได้ พร้อมไปยึดทรัพย์สนิ ทัง้ หมดจากร้านดังกล่าว พร้อมตัง้ ข้อหารับซือ้
ของโจรอีกด้วย นางอรุณีรบั สารภาพอ้างว่า ตนเป็ นคนชอบเล่นการพนัน เมื่อเห็นผูต้ ายอยู่เพียงลาพัง ประกอบกับความ
หน้ามืด ต้องการนาทองคาทีช่ งิ มาไปขายใช้หนี้การพนัน และนาไปต่อทุนเล่นการพนัน
ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000048319

คาถาม
1. บุคคลในข่าวมีการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสมอย่างไร

2. บุคคลในข่าวทาผิดอบายมุขในข้อใด
3. การกระทาของบุคคลในข่าวได้รบั ผลเสียจากการกระทาอย่างไรบ้าง

4. นักเรียนได้ขอ้ คิดสาคัญจากเรื่องนี้อย่างไร
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ใบงานที่ 4.2 เรื่อง อบำยมุข 4

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
ตารวจภูธรพนัสนิคม สามารถตามจับกุมนางอรุณี วันนรารัตน์ อายุ 44 ปี ทีร่ า้ นสะดวกซือ้ ริมถนน จ.ชลบุรี
พร้อมยึดเงินสดทีไ่ ด้จากทองคาผูต้ ายไปขายจานวน 2,700 บาท และรถจักรยานยนต์ทก่ี ่อเหตุ 1 คัน ในข้อหาคดี
ชิงทรัพย์ และฆ่าผูอ้ ่นื ถึงแก่ความตาย หรือรับของโจรโดยใช้ยานพาหนะ ก่อนเกิดเหตุนางอรณี ผูต้ อ้ งหาทีเ่ พิง่ รูจ้ กั
กับนางวันวิสา ก้านบัว อายุ 47 ปี ลูกสาวของผูต้ ายในบ่อนการพนันแห่งหนึ่ง และได้อา้ งบอกว่าไม่มที น่ี อน กลับบ้าน
ไม่ได้
นางวันวิสาจึงอนุญาตให้ไปพักทีบ่ า้ นนางชื่น ก้าวบัว อายุ 84 ปี ผูเ้ สียชีวติ ซึง่ เป็ นมารดาของนางวันวิสา
ซึง่ พักเพียงลาพัง นางอรุณี ได้เข้าไปยืมสร้อยคอทองคา กับนางชื่น ผูต้ ายอ้างว่า จะนาไปจานาเพือ่ ไปใช้หนี้การพนัน
แต่นางชื่นผูต้ ายไม่ยอม จึงใช้มอื ทุบหน้าอก และบีบคอจนตาย จากนัน้ ชิงเอาสร้อยคาทองคาไป แล้วนาไปจานา
ทีร่ า้ นทอง ต่อมาเจ้าหน้าทีต่ ารวจตามไปจับกุมได้ พร้อมไปยึดทรัพย์สนิ ทัง้ หมดจากร้านดังกล่าว พร้อมตัง้ ข้อหารับซือ้
ของโจรอีกด้วย นางอรุณีรบั สารภาพอ้างว่า ตนเป็ นคนชอบเล่นการพนัน เมื่อเห็นผูต้ ายอยู่เพียงลาพัง ประกอบกับความ
หน้ามืด ต้องการนาทองคาทีช่ งิ มาไปขายใช้หนี้การพนัน และนาไปต่อทุนเล่นการพนัน
ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000048319

คาถาม
1. บุคคลในข่าวมีการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสมอย่างไร
กระทาความผิดข้อหาชิงทรัพย์ และฆ่าผูอ้ นื ่ จนถึงแก่ความตาย เนือ่ งจากเป็นหนี้การพนัน

2. บุคคลในข่าวทาผิดอบายมุขในข้อใด
ความเป็นนักเลงการพนัน

3. การกระทาของบุคคลในข่าวได้รบั ผลเสียจากการกระทาอย่างไรบ้าง
ถูกตารวจจับดาเนินคดี

4. นักเรียนได้ขอ้ คิดสาคัญจากเรื่องนี้อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การลาดับขัน้ ตอนของเนื้อเรื่อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

การทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติ กรรม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

ความตัง้ ใจ
ทางาน
3 2 1

ความ
รับผิดชอบ
3

2

1

การตรงต่อ
เวลา

ความสะอาด
เรียบร้อย

ผลสาเร็จของ
งาน

3

3

3

2

1

2

1

2

1

รวม
15
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../...............
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การทางาน
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย

3

3

3

2

1

2

1

2

1

ความมีน้าใจ
3

2

1

การมี
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม
3 2 1

รวม
15
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.10 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติ และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
1.11 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.12 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
1.8 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
สถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด
ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน
4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้
อย่างเหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรูด้ ว้ ยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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ระดับคะแนน
3

2

1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ และสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยครัง้
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั บิ างครัง้

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 โอวำท 3 : ทำควำมดี
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักโอวาท 3 ย่อมทาให้การดาเนินชีวติ เป็ นไปในทางทีถ่ ูกต้อง และอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมอย่าง
ปกติสุข
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/5

แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบตั ติ ามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ป.5/7
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและสิง่ แวดล้อม
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นตามหลักโอวาท 3 (การทาความดี) และสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• โอวาท 3
(1) ทาความดี
- เบญจธรรม
- อคติ 4
- กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา

- บุญกิรยิ าวัตถุ 3
- อิทธิบาท 4

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
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(ชั่วโมงที่ 1)

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : −

3. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างบุคคลทีม่ คี วามประพฤติดที ่ี
นักเรียนรูจ้ กั แล้วช่วยกันวิเคราะห์ว่า การประพฤติดขี องบุคคล
ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมใด
ทีน่ ักเรียนเคยเรียนไปแล้ว
4. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระทาของบุคคล
ดังกล่าวจัดอยูใ่ นโอวาท 3 ในหัวข้อ การทาความดี
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

• นักเรียนคิ ดว่า คนดีควรมีการกระทา
อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5

2. ใบงานที่ 5.1

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 2) ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ กีย่ วกับ โอวาท 3 ในเรื่อง การทาความดี จากหนังสือเรียน
ตามประเด็นทีก่ าหนด ดังนี้
1) เบญจธรรม
2) บุญกิรยิ าวัตถุ 3
3) อคติ 4
4) อิทธิบาท 4
5) กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาค้นคว้ามาสนทนา
แลกเปลีย่ นกันในประเด็นสาคัญของหลักธรรมโอวาท 3 ในหัวข้อ
ทาความดี ตามประเด็นทีก่ าหนด ดังนี้
1) ความหมาย ความสาคัญ
2) หลักธรรมและตัวอย่างการกระทา
3) ผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
• ดวงตาเป็ นผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อบุคคล
ทัวไป
่ และชอบบริ จาคสิ่ งของให้ผ้ทู ี่ยากจนเสมอ
แสดงว่า ดวงตาปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมใด
(เบญจธรรม, บุญกิรยิ าวัตถุ 3)

(ชั่วโมงที่ 2)

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กนั นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาค้นคว้า
มาเป็ นพืน้ ฐานในการทาใบงานที่ 5.1 เรื่อง การทาความดี
4. นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันเล่าผลงานของตนให้เพื่อนคู่อ่นื ฟั ง
และช่วยกันเสนอแนะเพิม่ เติมให้ผลงานมีความสมบูรณ์
5. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 5.1 หน้าชัน้ เรียน
กลุ่มละ 1 เรื่อง แล้วให้กลุ่มอื่นทีม่ ผี ลงานแตกต่างกันออกไป
นาเสนอเพิม่ เติมในส่วนทีแ่ ตกต่าง โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบ
ความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
ขัน้ ที ่ 4 พิ สจู น์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ
1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนวางแผนการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
แล้วนาไปปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ บันทึกผลลงในสมุดบันทึกความดี
เสร็จแล้วส่งครูผสู้ อนตามระยะเวลาทีก่ าหนด
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
• ถ้านักเรียนต้องการให้ผลการเรียนของนักเรียน
ดีขึ้น นักเรียนควรปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมใด
(อิทธิบาท 4)

คาถามกระตุ้นความคิ ด
• ถ้านักเรียนต้องการให้เพื่อนทุกคนในห้อง
ไว้วางใจให้เป็ นหัวหน้ าในการทาพิ ธีกรรมต่างๆ
นักเรียนควรปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมใด
(อคติ 4, เบญจธรรม)

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
การทาความดี และผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
2. ครูมอบหมายให้นักเรียนหาข่าวหรือข้อมูลภาพเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตนทีส่ อดคล้องกับมงคล 38 ในเรื่อง ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน การงานไม่อากูล
และความอดทน มาล่วงหน้าเพือ่ ทากิจกรรมในชัวโมงเรี
่
ยนต่อไป
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7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 5.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
ใบงานที่ 5.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การทาความดี
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 5.1 เรื่อง กำรทำควำมดี
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม

กรณี ศึกษาที่ 1
เพื่อนๆ ของน้อยหลายคนชวนน้อยไปทัศนศึกษานอกสถานทีก่ บั ชมรมรักสัตว์ของโรงเรียน คุณแม่อนุญาตให้น้อยไปได้ น้ อย
เตรียมอาหารนก และอาหารกระต่ายไปเลีย้ งสัตว์ทส่ี วนสัตว์ ถึงแม้ว่าน้อยจะมีเงินไม่มากนัก แต่น้อยก็แบ่งค่าขนมเก็บไว้ซ้อื อาหาร
สัตว์ เด็กๆ มีความสุขมากทีไ่ ด้ไปให้อาหารสัตว์หลายๆ ประเภท มีทงั ้ กระต่าย ไก่ป่า แมว สุนัข นานาชนิด ฯลฯ แต่น้อยไม่ไปใกล้
กรงเสือโคร่ง เพราะคุณครูสั ่งเอาไว้ว่าจะเป็ นอันตราย เมื่อถึงเวลากลับบ้า น รถของชมรมรักสัตว์ไปส่งพวกเด็กๆ ที่โรงเรียน
แล้วต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้าน
เมื่อถึงบ้าน น้อยเล่าเรื่องการไปสวนสัตว์ให้กงุ้ ซึง่ เป็ นน้องสาวฟั ง น้องกุง้ ต่อว่าน้อยทีไ่ ม่ชวนน้องกุง้ ไปด้วย แต่น้อยก็พยายาม
พูดจาปลอบโยนน้องด้วยวาจาสุภาพ และให้สญ
ั ญาว่าครัง้ ต่อไปจะชวนไปด้วย และยืนยันว่าจะทาตามสัญญา ซึ่งกุ้งก็เชื่อ เพราะ
น้อยไม่เคยพูดปดกับกุง้ เลย และกุง้ มีความเชื่อถือว่าน้อยพูดจริงเสมอ

คาถาม
1. น้อยปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมใด จงยกตัวอย่างประกอบ

2. การปฏิบตั ติ นของน้อย มีผลดีอย่างไร

3. นักเรียนได้ขอ้ คิดสาคัญอย่างไร จากกรณีศกึ ษานี้
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กรณี ศึกษาที่ 2
กานต์เป็ นคนทีเ่ พื่อนๆ ชื่นชมว่า เป็ นคนทีม่ คี วามเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่กบั ทุกคน ถึงแม้ว่ากานต์จะอยู่ในครอบครัวทีม่ ฐี านะค่อนข้าง
ยากจน แต่กานต์กเ็ ป็ นคนทีม่ นี ้ าใจกับทุกคน กานต์ไม่ได้ มเี งินทองเหมือนกับผูอ้ ่นื แต่เขาชอบช่วยเหลือผูอ้ ่นื ด้วยการอาสาทางาน
บางครัง้ เขาถูกเพื่อนแกล้ง เอาของวางบนพืน้ เพื่อให้กานต์ เดินสะดุดพืน้ กานต์กไ็ ม่ถอื โกรธ ส่งผลให้เพื่อนคนนัน้ เห็นความดีของ
กานต์ พ่อแม่พากานต์ไปวัดบ่อยๆ แม่ของกานต์ถอื ศีล 8 แต่กานต์ถอื ศีล 5 แต่เขาก็ปฏิบตั ไิ ด้อย่างเคร่งครัด เวลาคุณครูพานักเรียน
ฝึกสมาธิ กานต์ชอบมาก และสามารถทาสมาธิได้แน่วแน่ จิตใจมั ่นคง คุณครูชมกานต์ว่ากานต์มจี ุดเริม่ ต้นในชีวติ ทีด่ ี

คาถาม
1. กานต์ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมใด จงยกตัวอย่างประกอบ

2. การกระทาของกานต์มผี ลดีต่อตนเองอย่างไร

3. นักเรียนสามารถนาตัวอย่างการกระทาของกานต์ไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้อย่างไร
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กรณี ศึกษาที่ 3
เอกมีความใฝ่ ฝันทีจ่ ะเป็ นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียน เอกมีความพอใจทีจ่ ะฝึกซ้อมทัง้ เวลาเช้า และเวลาเย็น หลังจาก
เลิกเรียนแล้ววันละหลายชัวโมง
่
ถึงแม้ว่าจะเหนื่อย และต้องกลับบ้านค่าก็ตาม เอกเอาใจใส่กบั การฝึ กซ้อม และหาวิธกี ารพัฒนา
เทคนิคการเล่นเทเบิลเทนนิส เพื่อให้ค่ตู ่อสูส้ ามารถรับลูกทีเ่ อกตบไปแรงๆ ไม่ได้ เอกหาเวลาไปดูการแข่งขันเทเบิลเทนนิสของทีม
อื่นอยู่เสมอ เพื่อจะได้ความรูแ้ ละเทคนิคการเล่นใหม่ๆ
ปี น้ที างโรงเรียนมีการคัดเลือกนักกีฬาหลายประเภท ไปแข่งขันในกีฬาประจาปี ของจังหวัด เอกได้รบั การคัดเลือกให้ไปแข่งขัน
ด้วย เอกดีใจและมีความพยายามฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ ในทีส่ ุดเอกก็ได้รางวัลเหรียญทองประเภทเทเบิลเทนนิสเดีย่ ว

คาถาม
1. เอกนาหลักธรรมใดมาปฏิบตั ใิ นการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

2. เอกได้รบั ผลจากการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมอิทธิบาท 4 อย่างไร

3. นักเรียนสามารถนาข้อคิดทีไ่ ด้จากการปฏิบตั ติ นของเอกไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้อย่างไรบ้าง
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กรณี ศึกษาที่ 4
ตัง้ แต่แก้วจาความได้นัน้ พ่อแม่พาแก้วไปวัด เพื่อทาบุญและฟั งเทศน์ทุกวันอาทิตย์ พาไปทาบุญและเวียนเทียนในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา พ่อและแม่จะชวนเพื่อนบ้านไปทอดกฐินทีว่ ดั ต่างๆ อยู่เสมอ พ่อแม่ถอื ศีล 8 ทุกวันพระ และสอนให้แก้วถือศีล
5 พ่อจะอาสาทางวัดไปอยู่เวรเฝ้ าวัดในเวลากลางคืน ในช่วงมีเทศกาลสาคัญทีม่ คี นพลุกพล่าน พระสงฆ์ทว่ี ดั จะมีความเชื่อถือพ่อ
และแม่มาก เพราะพ่อเคยไปแจ้งเจ้าคณะอาเภอในกรณีท่มี พี ระสงฆ์รูปหนึ่งปฏิบตั ิตนไม่เหมาะสม จนพระรูปนัน้ ต้อ งลาสิกขา
แก้วภูมใิ จในพ่อและแม่มาก แก้วตัง้ ใจว่าจะพยายามทาตามแบบอย่างทีด่ ขี องพ่อแม่

คาถาม
 พ่อแม่ของแก้วปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมใด จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

กรณี ศึกษาที่ 5
พลอย เพชร และพิล นังสนทนากั
่
นเกีย่ วกับเรื่องความไม่ยุตธิ รรมทีพ่ วกเขาเคยพบเห็นมา
พลอย : เจ้านายของฉันเข้าข้างเลขานุการส่วนตัวของเขาอยู่เสมอ ไม่ว่าเลขานุการส่วนตัวจะมีเรื่องทะเลาะ
กับใคร คนนัน้ ต้องเป็ นฝ่ ายผิดเสมอ
เพชร : หัวหน้าของฉันก็ไม่มคี วามยุตธิ รรมเลย เขาไม่ชอบฉัน ถึงแม้ว่าฉันจะมีผลงานดีเด่นได้รบั รางวัล
หลายรางวัล แต่ฉนั ก็ไม่เคยได้รบั เงินเดือนขึน้ เป็ นกรณีพเิ ศษเลย
พิ ล
: ผูใ้ หญ่บา้ นในหมู่บา้ นฉันตัดสินเรื่องทะเลาะกันระหว่างลูกบ้านไม่ยุตธิ รรม เพราะฟั งความข้างเดียว
ไม่ยอมฟั งอีกฝ่ ายหนึ่ง
พลอย : ฉันเคยเห็นตารวจบางคนไม่ยอมจับกุมพวกเล่นการพนัน เพราะกลัวอิทธิพลของเจ้ามือการพนัน

คาถาม
 การสนทนาของพลอย เพชร และพิล นัน้ สอดคล้องกับหลักธรรมใด จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
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กรณี ศึกษาที่ 6
เมื่อครัง้ ที่โหน่ งเรียนอยู่ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โหน่ งได้ผลการเรียนวิชาต่างๆ อยู่ในระดับ 1 และ 2 แต่เมื่อเรียนอยู่ชนั ้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โหน่งมีความพยายามตัง้ ใจเรียน ขยันหมั ่นเพียร เอาใจใส่ในการเรียน และรูจ้ กั ใช้วธิ กี ารต่างๆ ในการพัฒนาการ
เรียน ทาให้ผลการเรียนวิชาต่างๆ อยู่ในระดับ 3 และ 4 นอกจากนัน้ เมื่อวันเด็กปี น้ี โหน่ งได้รบั รางวัลเด็กดีศรีหอ้ งเรียน เป็ นที่
ยอมรับของเพื่อนๆ ทุกคน เพราะโหน่ ง เป็ นคนที่มีความเมตตากับทุกคน มีความซื่อสัตย์ พูดจริง ทาจริง และเป็ นผู้ท่มี คี วาม
รอบคอบ

คาถาม
1. โหน่งปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมใด จงยกตัวอย่าง

2. ผลทีโ่ หน่งได้รบั คืออะไร

3. นักเรียนจะนาข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษากรณีศกึ ษาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างไรบ้าง
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ใบงานที่ 5.1 เรื่อง กำรทำควำมดี

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม

กรณี ศึกษาที่ 1
เพื่อนๆ ของน้อยหลายคนชวนน้อยไปทัศนศึกษานอกสถานทีก่ บั ชมรมรักสัตว์ของโรงเรียน คุณแม่อนุญาตให้น้อยไปได้ น้ อย
เตรียมอาหารนก และอาหารกระต่ายไปเลีย้ งสัตว์ทส่ี วนสัตว์ ถึงแม้ว่าน้อยจะมีเงินไม่มากนัก แต่น้อยก็แบ่งค่าขนมเก็บไว้ซ้อื อาหาร
สัตว์ เด็กๆ มีความสุขมากทีไ่ ด้ไปให้อาหารสัตว์หลายๆ ประเภท มีทงั ้ กระต่าย ไก่ป่า แมว สุนัข นานาชนิด ฯลฯ แต่น้อยไม่ไปใกล้
กรงเสือโคร่ง เพราะคุณครูสั ่งเอาไว้ว่าจะเป็ นอันตราย เมื่อถึงเวลากลับบ้าน รถของชมรมรักสัตว์ไปส่งพวกเด็กๆ ที่โรงเรียน
แล้วต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้าน
เมื่อถึงบ้าน น้อยเล่าเรื่องการไปสวนสัตว์ให้กงุ้ ซึง่ เป็ นน้องสาวฟั ง น้องกุง้ ต่อว่าน้อยทีไ่ ม่ชวนน้องกุง้ ไปด้วย แต่น้อยก็พยายาม
พูดจาปลอบโยนน้องด้วยวาจาสุภาพ และให้สญ
ั ญาว่าครัง้ ต่อไปจะชวนไปด้วย และยืนยันว่าจะทาตามสัญญา ซึ่งกุ้งก็เชื่อ เพราะ
น้อยไม่เคยพูดปดกับกุง้ เลย และกุง้ มีความเชื่อถือว่าน้อยพูดจริงเสมอ

คาถาม
1. น้อยปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมใด จงยกตัวอย่างประกอบ
น้อยปฏิบตั ติ ามหลักเบญจธรรม คือ
1) เมตตา มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ซื้ออาหารไปเลี้ยงสัตว์
2) สัมมาอาชีวะ น้อยเก็บเงินส่วนตัวไปซื้ออาหารนก และกระต่าย ไม่ไปแอบลักขโมยเงินใครไปซื้อ
3) มีคาสัตย์ พูดจากับน้องด้วยความสุภาพ และให้สญ
ั ญาว่า จะทาตามสัญญา
4) มีสติสมั ปชัญญะ รูต้ วั ว่าไปสวนสัตว์ คุณครูสั ่งไม่ให้เข้าใกล้เสือโคร่ง ก็ระลึกได้และปฏิบตั ติ าม

2. การปฏิบตั ติ นของน้อย มีผลดีอย่างไร
เป็นคนดี เป็นทีเ่ ชือ่ ถือของน้องกุง้ และผูอ้ นื ่ และมีเพือ่ นหลายคนคบหาสมาคมด้วย

3. นักเรียนได้ขอ้ คิดสาคัญอย่างไร จากกรณีศกึ ษานี้
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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กรณี ศึกษาที่ 2
กานต์เป็ นคนทีเ่ พื่อนๆ ชื่นชมว่า เป็ นคนทีม่ คี วามเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่กบั ทุกคน ถึงแม้ว่ากานต์จะอยู่ในครอบครัวทีม่ ฐี านะค่อนข้าง
ยากจน แต่กานต์กเ็ ป็ นคนทีม่ นี ้ าใจกับทุกคน กานต์ไม่ได้ มเี งินทองเหมือนกับผูอ้ ่นื แต่เขาชอบช่วยเหลือผูอ้ ่นื ด้วยการอาสาทางาน
บางครัง้ เขาถูกเพื่อนแกล้ง เอาของวางบนพืน้ เพื่อให้กานต์เดินสะดุดพืน้ กานต์กไ็ ม่ถอื โกรธ ส่งผลให้เพื่อนคนนัน้ เห็นความดีของ
กานต์ พ่อแม่พากานต์ไปวัดบ่อยๆ แม่ของกานต์ถอื ศีล 8 แต่กานต์ถอื ศีล 5 แต่เขาก็ปฏิบตั ไิ ด้อย่างเคร่งครัด เวลาคุณครูพานักเรียน
ฝึกสมาธิ กานต์ชอบมาก และสามารถทาสมาธิได้แน่วแน่ จิตใจมั ่นคง คุณครูชมกานต์ว่ากานต์มจี ุดเริม่ ต้นในชีวติ ทีด่ ี

คาถาม
1. กานต์ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมใด จงยกตัวอย่างประกอบ
หลักบุญกิรยิ าวัตถุ 3
1) ทานมัย กานต์ชอบช่วยเหลือผูอ้ นื ่ ในการอาสาทางาน และให้อภัยเพือ่ นบางคนทีช่ อบแกล้งเขา
2) ศีลมัย กานต์ถอื ศีล 5 อย่างเคร่งครัด
3) ภาวนามัย กานต์ตงั ้ ใจทาสมาธิอยู่เสมอ

2. การกระทาของกานต์มผี ลดีต่อตนเองอย่างไร
เป็นการเริม่ ต้นของการทาความดี ซึง่ จะทาให้ปฏิบตั ติ นในการทาความดีตามหลักธรรมอืน่ ได้

3. นักเรียนสามารถนาตัวอย่างการกระทาของกานต์ไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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กรณี ศึกษาที่ 3
เอกมีความใฝ่ ฝันทีจ่ ะเป็ นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียน เอกมีความพอใจทีจ่ ะฝึกซ้อมทัง้ เวลาเช้า และเวลาเย็น หลังจาก
เลิกเรียนแล้ว วันละหลายชัวโมง
่
ถึงแม้ว่าจะเหนื่อย และต้องกลับบ้านค่าก็ตาม เอกเอาใจใส่กบั การฝึ กซ้อม และห าวิธกี ารพัฒนา
เทคนิคการเล่นเทเบิลเทนนิส เพื่อให้ค่ตู ่อสูส้ ามารถรับลูกทีเ่ อกตบไปแรงๆ ไม่ได้ เอกหาเวลาไปดูการแข่งขันเทเบิลเทนนิสของทีม
อื่นอยู่เสมอ เพื่อจะได้ความรูแ้ ละเทคนิคการเล่นใหม่ๆ
ปี น้ที างโรงเรียนมีการคัดเลือกนักกีฬาหลายประเภท ไปแข่งขันในกีฬาประจาปี ของจังหวัด เอกได้รบั การคัดเลือกให้ไปแข่งขัน
ด้วย เอกดีใจและมีความพยายามฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ ในทีส่ ุดเอกก็ได้รางวัลเหรียญทองประเภทเทเบิลเทนนิสเดีย่ ว

คาถาม
1. เอกนาหลักธรรมใดมาปฏิบตั ใิ นการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
อิทธิบาท 4
1) ฉันทะ มีความพอใจในการเล่นเทเบิลเทนนิส
2) วิรยิ ะ มีความเพียรพยายามฝึกซ้อมทุกเช้าเย็น
3) จิตตะ เอาใจใส่ในการเล่นเทเบิลเทนนิสอย่างจริงจัง
4) วิมงั สา ใฝ่ หาความรูแ้ ละวิธกี ารใหม่ๆ มาพัฒนาการเล่นเทเบิลเทนนิส

2. เอกได้รบั ผลจากการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมอิทธิบาท 4 อย่างไร
เอกได้เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียนตามความตัง้ ใจ และสามารถได้รบั รางวัลเหรียญทอง

3. นักเรียนสามารถนาข้อคิดทีไ่ ด้จากการปฏิบตั ติ นของเอกไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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กรณี ศึกษาที่ 4
ตัง้ แต่แก้วจาความได้นัน้ พ่อแม่พาแก้วไปวัด เพื่อทาบุญและฟั งเทศน์ทุกวันอาทิตย์ พาไปทาบุญและเวียนเทียนในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา พ่อและแม่จะชวนเพื่อนบ้านไปทอดกฐินทีว่ ดั ต่างๆ อยู่เสมอ พ่อแม่ถอื ศีล 8 ทุก วันพระ และสอนให้แก้วถือศีล
5 พ่อจะอาสาทางวัดไปอยู่เวรเฝ้ าวัดในเวลากลางคืน ในช่วงมีเทศกาลสาคัญทีม่ คี นพลุกพล่าน พระสงฆ์ทว่ี ดั จะมีความเชื่อถือพ่อ
และแม่มาก เพราะพ่อเคยไปแจ้งเจ้าคณะอาเภอในกรณีท่มี พี ระสงฆ์รูปหนึ่งปฏิบตั ิตนไม่เ หมาะสม จนพระรูปนัน้ ต้องลาสิกขา
แก้วภูมใิ จในพ่อและแม่มาก แก้วตัง้ ใจว่าจะพยายามทาตามแบบอย่างทีด่ ขี องพ่อแม่

คาถาม
 พ่อแม่ของแก้วปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมใด จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
1) ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม คือ ถือศีล 8 ปฏิบตั ติ ามประเพณี เช่น ไปทาบุญเวียนเทียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2) เผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี และชักชวนผูอ้ นื ่ ไปทอดกฐินซึง่ เป็นประเพณีทสี ่ าคัญ
ชวนแก้วปฏิบตั ธิ รรม ถือศีล 5
3) ปกป้ องพระพุทธศาสนา เมือ่ รูว้ ่าเป็นพระสงฆ์ปฏิบตั ติ นไม่เหมาะสมก็แจ้งต่อเจ้าคณะอาเภอ
4) ปกป้ องศาสนสถาน และศาสนสมบัตดิ ว้ ยการอาสาอยู่เฝ้ าวัดในเทศกาลสาคัญทีม่ คี นพลุกพล่าน
5) ศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับศาสนา คือ ไปฟั งธรรมทีว่ ดั

กรณี ศึกษาที่ 5
พลอย เพชร และพิล นังสนทนากั
่
นเกีย่ วกับเรื่องความไม่ยุตธิ รรมทีพ่ วกเขาเคยพบเห็นมา
พลอย : เจ้านายของฉันเข้าข้างเลขานุการส่วนตัวของเขาอยู่เสมอ ไม่ว่าเลขานุการส่วนตัวจะมีเรื่องทะเลาะ
กับใคร คนนัน้ ต้องเป็ นฝ่ ายผิดเสมอ
เพชร : หัวหน้าของฉันก็ไม่มคี วามยุตธิ รรมเลย เขาไม่ชอบฉัน ถึงแม้ว่าฉันจะมีผลงานดีเด่นได้รบั รางวัล
หลายรางวัล แต่ฉนั ก็ไม่เคยได้รบั เงินเดือนขึน้ เป็ นกรณีพเิ ศษเลย
พิ ล
: ผูใ้ หญ่บา้ นในหมู่บา้ นฉันตัดสินเรื่องทะเลาะกันระหว่างลูกบ้านไม่ยุตธิ รรม เพราะฟั งความข้างเดียว
ไม่ยอมฟั งอีกฝ่ ายหนึ่ง
พลอย : ฉันเคยเห็นตารวจบางคนไม่ยอมจับกุมพวกเล่นการพนัน เพราะกลัวอิทธิพลของเจ้ามือการพนัน

คาถาม
 การสนทนาของพลอย เพชร และพิล นัน้ สอดคล้องกับหลักธรรมใด จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
1)
2)
3)
4)

ฉันทาคติ เจ้านายเข้าข้างเลขานุการทัง้ ทีเ่ ป็นฝ่ ายผิด สอดคล้องกับการลาเอียง เพราะรัก
โทสาคติ หัวหน้างานของเพชรไม่ยุตธิ รรม เพราะไม่ชอบเพชร
โมหาคติ ผูใ้ หญ่บา้ นตัดสินคดีไม่ยุตธิ รรม เพราะฟั งความข้างเดียว หรือความโง่เขลา
ภยาคติ ตารวจไม่ยอมจับกุมพวกการพนัน เพราะกลัวอิทธิพลของเจ้ามือการพนัน
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กรณี ศึกษาที่ 6
เมื่อครัง้ ที่โหน่ งเรียนอยู่ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โหน่ งได้ผลการเรียนวิชาต่างๆ อยู่ในระดับ 1 และ 2 แต่เมื่อเรียนอยู่ชนั ้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โหน่งมีความพยายามตัง้ ใจเรียน ขยันหมั ่นเพียร เอาใจใส่ในการเรียน และรูจ้ กั ใช้วธิ กี ารต่างๆ ในการพัฒนาการ
เรียน ทาให้ผลการเรียนวิชาต่างๆ อยู่ในระดับ 3 และ 4 นอกจากนัน้ เมื่อวันเด็กปี น้ี โหน่ งได้รบั รางวัลเด็กดีศรีห้ องเรียน เป็ นที่
ยอมรับของเพื่อนๆ ทุกคน เพราะโหน่ ง เป็ นคนที่มีความเมตตากับทุกคน มีความซื่อสัตย์ พูดจริง ทาจริง และเป็ นผู้ท่มี คี วาม
รอบคอบ

คาถาม
1. โหน่งปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมใด จงยกตัวอย่าง
1) ปฏิบตั ติ นตามหลักอิทธิบาท 4 คือ มีฉนั ทะ พอใจในการเรียน วิรยิ ะ คือ ขยันเรียน จิตตะ คือ เอาใจใส่ในการเรียน
วิมงั สา คือ รูจ้ กั ใช้วธิ กี ารต่างๆ มาพัฒนาการเรียน
2) ปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจธรรม คือ เป็นผูม้ คี วามเมตตากับทุกคน สัมมาอาชีวะ ปฏิบตั ติ นเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
ตัง้ ใจเรียน มีความสัตย์ คือ พูดจริงกับทุกคน มีสติสมั ปชัญญะ คือ รูต้ วั ในการกระทาสิง่ ต่างๆ ไม่ขาดสติ มีความรอบคอบ

2. ผลทีโ่ หน่งได้รบั คืออะไร
ประสบความสาเร็จในการเรียน และได้รบั รางวัลเด็กดีศรีโรงเรียน

3. นักเรียนจะนาข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษากรณีศกึ ษาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างไรบ้าง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาทีใ่ ช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการนาเสนอ
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

การทางานรายบุคคล

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
การทางานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การแบ่งหน้าทีก่ นั อย่างเหมาะสม
ความร่วมมือกันทางาน
การแสดงความคิดเห็น
การรับฟั งความคิดเห็น
ความมีน้าใจช่วยเหลือกัน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.13 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติ และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
1.14 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.15 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
1.9 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
สถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด
ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน
4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้
อย่างเหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรูด้ ว้ ยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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ระดับคะแนน
3

2

1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ และสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยครัง้
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั บิ างครัง้

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 โอวำท 3 : มงคล 38
และทำจิ ตใจให้สะอำดบริสุทธิ์
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมงคล 38 และการทาจิตใจให้บริสุทธิ ์ ย่อมทาให้การดาเนินชีวติ เป็ นไปอย่างปกติสุข
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/5

แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบตั ติ ามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ป.5/7
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและสิง่ แวดล้อม
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม มงคล 38 และการทาจิตให้บริสุทธิ ์ และสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• โอวาท 3
(1) มงคล 38
 ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน

 การงานไม่อากูล

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
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 อดทน

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข่าว

ครูนาข่าวของบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จในด้านการเรียน การทางาน
มาเล่าให้นักเรียนฟั ง แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์การกระทาของบุคคล
ดังกล่าวว่า ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมใด และผลทีไ่ ด้รบั เป็ นอย่างไร

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2. ใบงานที่ 6.1

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 2) ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ กีย่ วกับ โอวาท 3 ในเรื่อง มงคล 38 และทาจิตใจให้
สะอาดบริสุทธิ ์ จากหนังสือเรียน ตามประเด็นทีก่ าหนด ดังนี้
1) ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน
2) การงานไม่อากูล
3) ความอดทน
4) ทาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ ์
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

• ถึงแม้ว่า สมชาติ จะมีผลการเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง แต่เขาก็สามารถเรียนจบระดับ
ปริ ญญาตรีได้ แสดงว่า เขาปฏิ บตั ิ ตนตามมงคล
38 ในเรื่องใด
(ใฝ่ รใู้ ฝ่ เรียน ความอดทน)

ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้
นักเรียนแต่ละกลุ่มสนทนาแลกเปลีย่ นความรูก้ นั ในประเด็นสาคัญ
ดังนี้
1) ความหมาย ความสาคัญ
2) แนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักธรรม
3) ผลของการปฏิบตั ิ
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาข่าวทีห่ ามาล่วงหน้ามาร่วมกันวิเคราะห์
ตามประเด็นคาถามทีก่ าหนด
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ทาใบงานที่ 6.1
เรื่อง มงคล 38
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
• ผู้ที่ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ
และมีฐานะมันคงนั
่
น้ แสดงว่า ปฏิ บตั ิ ตนตาม
มงคล 38 ในเรื่องใด
(ใฝ่ รใู้ ฝ่ เรียน ความอดทน การงานไม่อากูล)

6. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 6.1 แล้วให้นักเรียนตรวจสอบความ
ถูกต้อง และแก้ไขปรับปรุงผลงานของตน
7. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
ขัน้ ที ่ 4 พิ สจู น์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ
ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมงคล 38 ในหัวข้อ
ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน การงานไม่อากูล ความอดทน และบันทึกผลการปฏิบตั ลิ ง
ในสมุดบันทึกความดี นาส่งครูผสู้ อนตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมงคล 38
และผลของการปฏิบตั ิ

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 6.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
ใบงานที่ 6.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2) ตัวอย่างข่าว
3) ใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างข่าว

สาว "ฟาง พิ ชญา" ควง "พิ ช วงออกัส" ปลื้มคว้าปริ ญญา ม.ธรรมศาสตร์
แฟนคลับร่วมยิ นดี ไร้เงา "เอเอ" ฟาง ยิ นดี เร่งสอบด้าน เนติ ฯ ต่อ
หลังจากเพียรพยายามเรียนมา 5 ปี ล่าสุด สาว "ฟาง พิชญา" ก็สาเร็จการศึกษา โดยในวันนี้ได้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ โดยเจ้าตัวเผยว่า หลังจากทีศ่ กึ ษามาเป็ นเวลา
5 ปี ถือว่าหนักมาก เพราะตนทัง้ เรียนทัง้ ทางาน วันนี้รสู้ กึ ดีใจมาก จริงๆ ทีเ่ ลือกเรียนด้านนี้ เพราะอยากทางานทีม่ แี ต่
ความถูกต้อง หลังจากนี้ สาวฟาง เตรียมสอบเนติบณ
ั ฑิต พร้อมเพือ่ นๆ สาวฟาง ยังเผยถึงเรื่องของขวัญจาก
หนุ่มเอเอ ว่า “ตอนนี้ยงั ไม่ได้ของขวัญอะไรค่ะ จริงๆ พีเ่ ค้า คอยให้กาลังใจตลอด พอเราจบ พีเ่ ค้าก็ดใี จด้วย”
นอกจากนี้ยงั มีอกี หนึ่งหนุ่ม คือ พิช วงออกัส ทีส่ ามารถคว้าปริญญาจากคณะวารสารศาสตร์ ด้วยเช่นกัน โดยเจ้าตัว
เผยว่า ปลืม้ ใจทีม่ วี นั นี้ ถือว่า หายเหนื่อยตลอด 4 ปี ทุ่มเต็มที่ หลังจากนี้ หนุ่มพิช ขอพักเรื่องเรียนขอมุ่งทางานให้
เต็มทีก่ ่อน โดยทัง้ สองยังฝากถึงน้องๆ ทีก่ าลังศึกษาอยู่ว่า อย่าทิง้ การเรียน การเรียนเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุ ด
ที่มา : http://campus.sanook.com/940269/
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ใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
ทึ่ง เจ้าวัดอายุ 90 มุเรียนจบป.ตรี มจร.
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ า ภาษีเจริญ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานคณะผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช เป็ นประธานในพิธปี ระสาทปริญญาพุทธศาสตร์บณ
ั ฑิต รุ่นที่ 57 พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต
รุ่นที่ 22 และพุทธศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต รุ่นที่ 8 โดยมีพระสงฆ์ทม่ี อี ายุสงู ถึง 90 ปี 1 เดือน ทีม่ ุมานะเรียนจนจบระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ เข้ารับปริญญาในครัง้ นี้ดว้ ย พระสงฆ์รูปดังกล่าวมีช่อื ว่า พระ
ครูถาวรสังฆโสภณ สุวณฺโณ (ดวงสุวรรณ) เจ้าอาวาสวัดประตูเขียน สมัครเข้าเรียนหลักสูตรการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของทางมหาวิทยาลัยก่อน เพือ่ ให้ได้วุฒกิ ารศึกษาระดับ ม.6 จากนัน้ จึงได้สมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี
ทีม่ จร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ จนกระทังจบการศึ
่
กษา
ที่มา : http://www.dailynews.co.th/thailand/114329

คาถาม
4. ข้อมูลของข่าวเกีย่ วกับเรื่องอะไร

5. การกระทาของบุคคลในข่าวสอดคล้องกับมงคล 38 ในเรื่อง ใฝ่ รใู้ ฝ่ เรียน อย่างไร จงยกตัวอย่าง

6. ผลของการกระทาเป็ นประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื อย่างไร

7. นักเรียนคิดว่า จะสามารถนาไปเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ อย่างไรบ้าง
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“เศรษฐา-เฉลิ มชัย-ประภัสสร” นัง่ แท่นศิ ลปิ นแห่งชาติ 54
ศิลปิ นแห่งชาติปี 2554 เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติศลิ ปิ น ผูม้ คี วามสามารถ และอุทศิ ตนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
จนโดดเด่นเป็ นทีป่ ระจักษ์ต่อสาธารณชน ประจาปี 2554 ใน 3 สาขา จานวน 9 คน ดังนี้
สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ (จิตรกรรม) นายเมธา บุนนาค (สถาปั ตยกรรม)
นายทองร่วง เอมโอษฐ (ประณีตศิลป์ -ศิลปคณะปูนปั น้ ) สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายประภัสสร เสวิกุล (นวนิยายและ
กวีนิพนธ์) นายสุชาติ สวัสดิ ์ศรี (เรื่องสัน้ และกวีนิพนธ์) สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางรัจนา พวงประยงค์
(นาฏศิลป์ ไทย-ละคร) นายนคร ถนอมทรัพย์ (ดนตรีสากล-ประพันธ์และขับร้อง) นายเศรษฐา ศิระฉายา
(ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) และรศ.สดใส พันธุมโกมล (ละครเวทีและละครโทรทัศน์)
ที่มา : http://www.dailynews.co.th/education/9491

คาถาม
1. ข้อมูลของข่าวเกีย่ วกับเรื่องอะไร

2. การกระทาของบุคคลในข่าวสอดคล้องกับมงคล 38 ในเรื่อง การงานไม่อากูล อย่างไร จงยกตัวอย่าง

3. ผลของการกระทาเป็ นประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื อย่างไร

4. นักเรียนคิดว่า จะสามารถนาไปเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ อย่างไรบ้าง
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“แม่ผ่องศรี” ชู “ในหลวง” ต้นแบบความอดทน-พอเพียงสู้วิกฤตน้าท่วม ปลื้มสื่อ-แฟนเพลง
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยทอดทิ้ ง สวธ. เผย ยอดบ้านศิ ลปิ นแห่งชาติ น้าท่วมพุ่ง 30 คน
นางผ่องศรี วรนุช ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องลูกทุ่ง) ซึง่ ประสบภัยน้าท่วม และจะขอต่อสู้
ต่อไป ขอให้ประชาชนทุกคน แฟนแพลงทีถ่ ูกน้ าท่วม ต่อสูต้ ่อไป ส่วนความเสียหายทีเ่ กิดจากน้ าท่วมในบ้าน เปี ยโน
ได้รบั ความเสียหาย ส่วนสิง่ ของอื่นๆ ขนย้ายได้ทนั สาหรับเครื่องดนตรีและสิง่ ของโบราณทีส่ ะสมไว้จะทาเป็ นหอศิลป์
ศิลปิ นแห่งชาติ เพือ่ เป็ นแหล่งเรียนรู้
“ฝากถึงศิลปิ นทุกๆ คน ว่า อย่าท้อ ถ้าท้อก็อย่าถอย ความฝั นของเราก็ไม่ไกลเกินฝั น แม่ต่อสูช้ วี ติ มาตัง้ แต่
อายุ 14 ปี มาถึงวันนี้ความฝันก็สมหวัง ขอขอบคุณสือ่ มวลชนทุกแขนงทีร่ ายงานข่าวว่าแม่อยู่อย่างไร และประชาชน
ทุกคนทีใ่ ห้กาลังใจแม่มาตลอด 76 ปี วันนี้แม่มบี า้ น มีทด่ี นิ มีทุกสิง่ ทุกอย่างก็เพราะประชาชน ครูบาอาจารย์ พ่อแม่
ทีส่ งสอนให้
ั่
เป็ นคนอดทน ประหยัด กตัญญูรคู้ ุณ แม่ปฏิบตั ติ นตามนัน้ ตลอด และได้เจริญรอยตามพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ทีท่ ่านทรงสอนให้เรารูจ้ กั ประหยัด มัธยัสถ์ ดาเนินชีวติ อย่างพอเพียง ชีวติ เราก็จะมีความสุข
ที่มา : http://www.dailynews.co.th/thailand/114329

คาถาม
1. ข้อมูลของข่าวเกีย่ วกับเรื่องอะไร

2. การกระทาของบุคคลในข่าวสอดคล้องกับมงคล 38 ในเรื่อง ความอดทน อย่างไร จงยกตัวอย่าง

3. ผลของการกระทาเป็ นประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื อย่างไร

4. นักเรียนคิดว่า จะสามารถนาไปเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ อย่างไรบ้าง
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ใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
ทึ่ง เจ้าวัดอายุ 90 มุเรียนจบป.ตรี มจร.
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ า ภาษีเจริญ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานคณะผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช เป็ นประธานในพิธปี ระสาทปริญญาพุทธศาสตร์บณ
ั ฑิต รุ่นที่ 57 พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต
รุ่นที่ 22 และพุทธศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต รุ่นที่ 8 โดยมีพระสงฆ์ทม่ี อี ายุสงู ถึง 90 ปี 1 เดือน ทีม่ ุมานะเรียนจนจบระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ เข้ารับปริญญาในครัง้ นี้ดว้ ย พระสงฆ์รูปดังกล่าวมีช่อื ว่า พระ
ครูถาวรสังฆโสภณ สุวณฺโณ (ดวงสุวรรณ) เจ้าอาวาสวัดประตูเขียน สมัครเข้าเรียนหลักสูตรการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของทางมหาวิทยาลัยก่อน เพือ่ ให้ได้วุฒกิ ารศึกษาระดับ ม.6 จากนัน้ จึงได้สมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี
ทีม่ จร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ จนกระทังจบการศึ
่
กษา
ที่มา : http://www.dailynews.co.th/thailand/114329

คาถาม
1. ข้อมูลของข่าวเกีย่ วกับเรื่องอะไร
การรับปริญญาพุทธศาสตร์บณ
ั ฑิตของพระสงฆ์ และมีพระครูถาวรสังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดประตูเขียนรับปริญญาพุทธศาสตร์
บัณฑิตอีกด้วย

2. การกระทาของบุคคลในข่าวสอดคล้องกับมงคล 38 ในเรื่อง ใฝ่ รใู้ ฝ่ เรียน อย่างไร จงยกตัวอย่าง
เรียนจบปริญญาตรี

3. ผลของการกระทาเป็ นประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื อย่างไร
ทาให้ได้ความรูไ้ ปสั ่งสอนประชาชน ชาวบ้านทัวไป
่

4. นักเรียนคิดว่า จะสามารถนาไปเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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“เศรษฐา-เฉลิ มชัย-ประภัสสร” นัง่ แท่นศิ ลปิ นแห่งชาติ 54
ศิลปิ นแห่งชาติปี 2554 เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติศลิ ปิ น ผูม้ คี วามสามารถ และอุทศิ ตนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
จนโดดเด่นเป็ นทีป่ ระจักษ์ต่อสาธารณชน ประจาปี 2554 ใน 3 สาขา จานวน 9 คน ดังนี้
สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ (จิตรกรรม) นายเมธา บุนนาค (สถาปั ตยกรรม)
นายทองร่วง เอมโอษฐ (ประณีตศิลป์ -ศิลปคณะปูนปั น้ ) สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายประภัสสร เสวิกุล (นวนิยายและ
กวีนิพนธ์) นายสุชาติ สวัสดิ ์ศรี (เรื่องสัน้ และกวีนิพนธ์) สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางรัจนา พวงประยงค์
(นาฏศิลป์ ไทย-ละคร) นายนคร ถนอมทรัพย์ (ดนตรีสากล-ประพันธ์และขับร้อง) นายเศรษฐา ศิระฉายา
(ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) และรศ.สดใส พันธุมโกมล (ละครเวทีและละครโทรทัศน์)
ที่มา : http://www.dailynews.co.th/education/9491

คาถาม
1. ข้อมูลของข่าวเกีย่ วกับเรื่องอะไร
การได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ปี 2554 เป็นผูท้ มี ่ คี วามสามารถ และอุทศิ ตนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ใน 3 สาขา จานวน 9 คน

2. การกระทาของบุคคลในข่าวสอดคล้องกับมงคล 38 ในเรื่อง การงานไม่อากูล อย่างไร จงยกตัวอย่าง
การพัฒนางานตามความสามารถของตนตลอดเวลา

3. ผลของการกระทาเป็ นประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื อย่างไร
ตนองได้รบั การยกย่อง มีชอื ่ เสียง ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นแบบอย่างให้ผอู้ นื ่ ได้นาไปประยุกต์ใช้
และได้รบั ความรูจ้ ากการสร้างสรรค์งานของศิลปินแต่ละท่าน ตลอดจนได้รบั ความบันเทิงจากศิลปินสาขาดนตรีขบั ร้อง
และการแสดง

4. นักเรียนคิดว่า จะสามารถนาไปเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผู้สอน)
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“แม่ผ่องศรี” ชู “ในหลวง” ต้นแบบความอดทน-พอเพียงสู้วิกฤตน้าท่วม ปลื้มสื่อ-แฟนเพลง
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยทอดทิ้ ง สวธ. เผย ยอดบ้านศิ ลปิ นแห่งชาติ น้าท่วมพุ่ง 30 คน
นางผ่องศรี วรนุช ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องลูกทุ่ง) ซึง่ ประสบภัยน้าท่วม และจะขอต่อสู้
ต่อไป ขอให้ประชาชนทุกคน แฟนแพลงทีถ่ ูกน้ าท่วม ต่อสูต้ ่อไป ส่วนความเสียหายทีเ่ กิดจากน้ าท่วมในบ้าน เปี ยโน
ได้รบั ความเสียหาย ส่วนสิง่ ของอื่นๆ ขนย้ายได้ทนั สาหรับเครื่องดนตรีและสิง่ ของโบราณทีส่ ะสมไว้จะทาเป็ นหอศิลป์
ศิลปิ นแห่งชาติ เพือ่ เป็ นแหล่งเรียนรู้
“ฝากถึงศิลปิ นทุกๆ คน ว่า อย่าท้อ ถ้าท้อก็อย่าถอย ความฝั นของเราก็ไม่ไกลเกินฝั น แม่ ต่อสูช้ วี ติ มาตัง้ แต่
อายุ 14 ปี มาถึงวันนี้ความฝันก็สมหวัง ขอขอบคุณสือ่ มวลชนทุกแขนงทีร่ ายงานข่าวว่าแม่อยู่อย่างไร และประชาชน
ทุกคนทีใ่ ห้กาลังใจแม่มาตลอด 76 ปี วันนี้แม่มบี า้ น มีทด่ี นิ มีทุกสิง่ ทุกอย่างก็เพราะประชาชน ครูบาอาจารย์ พ่อแม่
ทีส่ งสอนให้
ั่
เป็ นคนอดทน ประหยัด กตัญญูรคู้ ุณ แม่ปฏิบตั ติ นตามนัน้ ตลอด และได้เจริญรอยตามพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ทีท่ ่านทรงสอนให้เรารูจ้ กั ประหยัด มัธยัสถ์ ดาเนินชีวติ อย่างพอเพียง ชีวติ เราก็จะมีความสุข
ที่มา : http://www.dailynews.co.th/thailand/114329

คาถาม
1. ข้อมูลของข่าวเกีย่ วกับเรื่องอะไร
การประสบภัยน้ าท่วม และการดาเนินชีวติ ของนักร้องลูกทุ่งชือ่ ผ่องศรี วรนุช

2. การกระทาของบุคคลในข่าวสอดคล้องกับมงคล 38 ในเรื่อง ความอดทน อย่างไร จงยกตัวอย่าง
ต่อสูก้ บั ความยากลาบากทีเ่ กิดจากภัยน้ าท่วม และมีความอดทนต่อการประกอบอาชีพด้วยความยากลาบากมาตัง้ แต่เด็กๆ

3. ผลของการกระทาเป็ นประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื อย่างไร
สามารถช่วยตนเองจากภัยน้ าท่วมได้

4. นักเรียนคิดว่า จะสามารถนาไปเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

ความร่วมมือ
กันทา
กิ จกรรม

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การรับฟัง
ความคิ ดเห็น

ความตัง้ ใจ
ทางาน

การแก้ไข
ปัญหา/หรือ
ปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

3

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

รวม
15
คะแนน

1

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.16 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติ และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
1.17 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.18 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
1.10 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
สถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด
ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน
4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้
อย่างเหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรูด้ ว้ ยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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ระดับคะแนน
3

2

1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ และสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยครัง้
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั บิ างครัง้

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 พุทธศำสนสุภำษิต และพระไตรปิ ฎก
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระไตรปิ ฎกเป็ นคัมภีรท์ ร่ี วบรวมพระธรรมคาสังสอนในพระพุ
่
ทธศาสนาไว้เป็ นหมวดหมู่ ส่วนพุทธศาสนสุภาษิตเป็ น
พุทธวจนะทีเ่ ป็ นคติสอนใจให้กระทาความดี
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/4
ป.5/5

อธิบายองค์ประกอบและความสาคัญของพระไตรปิ ฎก หรือคัมภีรข์ องศาสนาทีต่ นนับถือ
แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบตั ติ ามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายองค์ประกอบของพระไตรปิ ฎกได้
2) บอกความสาคัญของพระไตรปิ ฎกได้
3) อธิบายความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตทีก่ าหนดได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) องค์ประกอบของพระไตรปิ ฎก
- พระสุตตันตปิ ฎก
- พระวินยั ปิ ฎก
2) ความสาคัญของพระไตรปิ ฎก
3) พุทธศาสนสุภาษิต
- วิรเิ ยน ทุกฺขมจฺเจติ : คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
- ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปั ญญา คือ แสงสว่างในโลก

- พระอภิธรรมปิ ฎก

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการทาให้กระจ่าง

2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวนิ ยั

3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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4. รักความเป็ นไทย

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่คิดสี่สหาย
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข่าว

3. ครูนาข่าวของบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จด้วยความเพียร มาเล่าให้
นักเรียนฟั ง
4. นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุ หรือจุดเด่นทีท่ าให้
บุคคลในข่าวประสบความสาเร็จ
5. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า บุคคลในข่าวปฏิบตั ติ น
ตามคาสอนของพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนสุภาษิต วิรเิ ยน ทุกฺขมจฺเจติ
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

• นักเรียนเคยพบบุคคลใดที่มีความเพียรพยายาม
จนประสบความสาเร็จบ้าง จงยกตัวอย่าง
การกระทา
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 7.1

1. นักเรียนมีความเพียรในเรื่องใดบ้าง และผลของ
การปฏิ บตั ิ เป็ นอย่างไร

6. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 2) ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ รื่อง พุทธศาสนสุภาษิต จากหนังสือเรียน และหนังสือ
ค้นคว้าเพิม่ เติม ตามประเด็นทีก่ าหนด ดังนี้
1) พุทธศาสนสุภาษิต : วิรเิ ยน ทฺกขมจฺเจติ
2) พุทธศาสนสุภาษิต : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโยโต
7. สมาชิกแต่ละคนผลัดกันยกตัวอย่างทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร และปั ญญาคือ
แสงสว่างในโลก
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กนั ทาใบงานที่ 7.1 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ต โดยเลือกตอบคาถามในพุทธศาสนสุภาษิต คู่ละ 1 เรื่อง
9. สมาชิกแต่ละคู่นาผลงานของตนมาอภิปรายให้เพื่อนสมาชิกคนอืน่
ในกลุ่มฟั ง และช่วยกันเสนอแนะความคิดเห็นเพิม่ เติม
10. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม ออกมานาเสนอคาตอบในใบงานที่ 7.
1 แล้วให้กลุม่ อื่นทีม่ ผี ลงานแตกต่างกันนาเสนอผลงานเพิม่ เติม
โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
11. ครูอธิบายความรูใ้ ห้นักเรียนเข้าใจเกีย่ วกับองค์ประกอบของ
พระไตรปิ ฎก ซึง่ ประกอบด้วย
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(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
2. นักเรียนสามารถปฏิ บตั ิ ตนตามพุทธศาสนสุภาษิ ต ปั ญญา คือ แสงสว่างในโลก
ได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

1) พระวินัย
2) พระสูตร
3) พระอภิธรรม
12. ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นความสาคัญของพระไตรปิ ฎก
และการค้นคว้าหาข้อมูลจากพระไตรปิ ฎก
13. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาเกีย่ วกับพุทธศาสนสุภาษิต
และความสาคัญของพระไตรปิ ฎก

• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานผลการปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา และโอวาท 3
2) การรายงานผลการปฏิบตั ทิ แี ่ สดงถึงการเคารพพระรัตนตรัย
3) การวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา โอวาท 3 และการเคารพพระรัตนตรัย

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง หลักธรรมค้าจุนโลก
7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 7.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั มุ่งมั ่นในการทางาน
และรักความเป็ นไทย
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
สังเกตการรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา

เครื่องมือ
ใบงานที่ 7.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
แบบประเมินการรายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- มหามกุฏราชวิทยาลัย, มูลนิธ.ิ 2546. พระไตรปิ ฎกและอรรกถถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิ ทยาลัย.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา.
3) ใบงานที่ 7.1 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ
ลาดับที่
1
2
3

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา และโอวาท 3
การรายงานผลการปฏิบตั ทิ แ่ี สดงถึงการเคารพพระรัตนตรัย
การวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา โอวาท 3
และการเคารพพระรัตนตรัย
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
= 3
พอใช้
= 2
ปรับปรุง = 1
เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9
5-7

ดี
พอใช้

ต่ากว่า 5

ปรับปรุง
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ใบงานที่ 7.1 เรื่อง พุทธศำสนสุภำษิต
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
ล้วงลึก “ดร.ประมวล เพ็งจันทร์” ใช้ “ความเพียรพยายาม” คือหนทางที่นาไปสู่อิสรภาพ
ในรายการ “ธรรมในใจ”
“อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์” อดีตอาจารย์ทภ่ี าควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูแ้ ต่งหนังสือเรื่อง “เดินสูอ่ สิ รภาพ” ซึง่ ได้รบั รางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่น กลุ่มสารคดี
จากสมเด็จพระเทพฯ ได้เปิ ดใจในรายการ “ธรรมในใจ” ถึงชีวติ หลังลาออกจากอาชีพข้าราชการครูแล้ว
เดินทางจากเชียงใหม่สเู่ กาะสมุยบ้านเกิดโดยไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวโดย “อาจารย์ประมวล” ให้สมั ภาษณ์ว่า
“ผมมีเจตนาทีจ่ ะเดินข้ามพ้นความเสียดาย ความเกลียด ความกลัว โดยหวังว่าจะข้ามพ้นไปพบกับความเสียสละ
จาคะ ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นมิตรไมตรี ความมีเมตตา และความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นความรู้ ทีจ่ ะสามารถทาให้เราไม่หวาดกลัว คือ
ปั ญญา ซึง่ ผมจะไปถึงบ้านเกาะสมุยเมื่อไหร่ ตัวผมเองก็ยงั ไม่ทราบ แต่ว่าผมจะขอเพียรพยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะไปให้ถงึ
บ้านเกิดของผมครับ”
ที่มา : www.ryt9.com/s/prg/351024

คาถาม
8. บุคคลในข่าว คือใคร

9. บุคคลในข่าวมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต “คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” อย่างไร

10. นักเรียนจะนาข้อคิดหรือแบบอย่างไปประยุกต์ปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ ได้อย่างไร
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“ซี เลเวล” คว้าแชมป์ นักสร้างหุ่นยนต์สู้โลกร้อน
ศูนย์การค้าพันธุท์ พิ ย์พลาซ่า ชัน้ 1 ประตูน้ า รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ ์ อุดมกิจเดชา ผูอ้ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็ นประธานในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 5” (Robot Design Contest 2012, RDC 2012) รอบชิงชนะเลิศ
ปรากฏว่าทีมทีช่ นะเลิศในปี น้ี ได้แก่ ทีม SEA LEVEL ประกอบด้วย น.ส.สาธิมา ประเสริฐเจริญสุข ชัน้ ปี ท่ี 2
จากมหาวิทยาลัยมหิดล, นายอุหมาด หีมโป๊ ะหมอ ชัน้ ปี ท่ี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาลัยรัตภูม,ิ
นายกานต์ไกร จิตรหมัน่ ชัน้ ปี ท่ี 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายอภิวชิ ญ์ พวงศรีเจริญ ชัน้ ปี ท่ี 2 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ นายบรรณวิชญ์ ติยะบวรวงศ์ ชัน้ ปี ท่ี 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง
รศ.ดร.วีระศักดิ ์ อุดมกิจเดชา ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ในฐานะประธานจัดการ
แข่งขัน RDC 2012 กล่าวว่า นี่คอื เวทีทเ่ี ปิ ดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีในการออกแบบสร้างสรรค์หุ่นยนต์ สาหรับทีมชนะเลิศจากการแข่งขัน RDC 2012 จะเป็ นตัวแทน
ประเทศไทยไปเข้าร่วม “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ หรือ IDC Robocon 2012”
ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว เดนกิ ประเทศญีป่ ่ นุ
ที่มา : http://www.dailynews.co.th/technology/114197

คาถาม
1. บุคคลในข่าว คือใคร

2. บุคคลในข่าวมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต “ปั ญญาคือแสงสว่างในโลก” อย่างไร

3. ผลทีไ่ ด้รบั เป็ นอย่างไร

4. นักเรียนจะนาข้อคิดหรือแบบอย่างไปประยุกต์ปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ ได้อย่างไร
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ใบงานที่ 7.1 เรื่อง พุทธศำสนสุภำษิต

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
ล้วงลึก “ดร.ประมวล เพ็งจันทร์” ใช้ “ความเพียรพยายาม” คือหนทางที่นาไปสู่อิสรภาพ
ในรายการ “ธรรมในใจ”
“อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์” อดีตอาจารย์ทภ่ี าควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูแ้ ต่งหนังสือเรื่อง “เดินสูอ่ สิ รภาพ” ซึง่ ได้รบั รางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่น กลุ่มสารคดี
จากสมเด็จพระเทพฯ ได้เปิ ดใจในรายการ “ธรรมในใจ” ถึงชีวติ หลังลาออกจากอาชีพข้าราชการครูแล้ว
เดินทางจากเชียงใหม่สเู่ กาะสมุยบ้านเกิดโดยไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวโดย “อาจารย์ประมวล” ให้สมั ภาษณ์ว่า
“ผมมีเจตนาทีจ่ ะเดินข้ามพ้นความเสียดาย ความเกลียด ความกลัว โดยหวังว่าจะข้ามพ้นไปพบกับความเสียสละ
จาคะ ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นมิตรไมตรี ความมีเมตตา และความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นความรู้ ทีจ่ ะสามารถทาให้เราไม่หวาดกลัว คือ
ปั ญญา ซึง่ ผมจะไปถึงบ้านเกาะสมุยเมื่อไหร่ ตัวผมเองก็ยงั ไม่ทราบ แต่ว่าผมจะขอเพียรพยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะไปให้ถงึ
บ้านเกิดของผมครับ”
ที่มา : www.ryt9.com/s/prg/351024

คาถาม
1. บุคคลในข่าว คือใคร
ดร. ประมวล เพ็งจันทร์

2. บุคคลในข่าวมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต “คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” อย่างไร
เดินทางจากเชียงใหม่ส่เู กาะสมุยบ้านเกิด โดยไม่ใช้เงินเลย

3. นักเรียนจะนาข้อคิดหรือแบบอย่างไปประยุกต์ปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ ได้อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน)

146 พระพุทธศาสนา ป.5

“ซี เลเวล” คว้าแชมป์ นักสร้างหุ่นยนต์สู้โลกร้อน
ศูนย์การค้าพันธุท์ พิ ย์พลาซ่า ชัน้ 1 ประตูน้ า รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ ์ อุดมกิจเดชา ผูอ้ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็ นประธานในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 5” (Robot Design Contest 2012, RDC 2012) รอบชิงชนะเลิศ
ปรากฏว่าทีมทีช่ นะเลิศในปี น้ี ได้แก่ ทีม SEA LEVEL ประกอบด้วย น.ส.สาธิมา ประเสริฐเจริญสุข ชัน้ ปี ท่ี 2
จากมหาวิทยาลัยมหิดล, นายอุหมาด หีมโป๊ ะหมอ ชัน้ ปี ท่ี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาลัยรัตภูม,ิ
นายกานต์ไกร จิตรหมัน่ ชัน้ ปี ท่ี 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายอภิวชิ ญ์ พวงศรีเจริญ ชัน้ ปี ท่ี 2 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ นายบรรณวิชญ์ ติยะบวรวงศ์ ชัน้ ปี ท่ี 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง
รศ.ดร.วีระศักดิ ์ อุดมกิจเดชา ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ในฐานะประธานจัดการ
แข่งขัน RDC 2012 กล่าวว่า นี่คอื เวทีทเ่ี ปิ ดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีในการออกแบบสร้างสรรค์หุ่นยนต์ สาหรับทีมชนะเลิศจากการแข่งขัน RDC 2012 จะเป็ นตัวแทน
ประเทศไทยไปเข้าร่วม “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ หรือ IDC Robocon 2012”
ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว เดนกิ ประเทศญีป่ ่ นุ
ที่มา : http://www.dailynews.co.th/technology/114197

คาถาม
1. บุคคลในข่าว คือใคร
น.ส.สาธิมา ประเสริฐเจริญสุข นายอุหมาด หีมโป๊ ะหมอ นายกานต์ไกร จิตรหมั ่น นายอภิวชั ญ์ พวงศรีเจริญ
นายบรรณวิชญ์ ติยะบวรวงศ์

2. บุคคลในข่าวมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต “ปั ญญาคือแสงสว่างในโลก” อย่างไร
มีความเพียรพยายามในการสร้างหุ่นยนต์สโู้ ลกร้อน ทาให้มผี ลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม

3. ผลทีไ่ ด้รบั เป็ นอย่างไร
ได้มผี ลงานและได้รบั รางวัลจากการแข่งขัน RDC 2012 ผูช้ นะเลิศจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันในระดับ
นานาชาติทญ
ี ่ ปี ่ ่ นุ เป็นการสร้างชือ่ เสียงแก่ประเทศชาติ

4. นักเรียนจะนาข้อคิดหรือแบบอย่างไปประยุกต์ปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ ได้อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน)
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การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การลาดับขัน้ ตอนของเนื้อเรื่อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
การตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

การทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติ กรรม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

ความตัง้ ใจ
ทางาน
3 2 1

ความ
รับผิดชอบ
3

2

1

การตรงต่อ
เวลา

ความสะอาด
เรียบร้อย

ผลสาเร็จของ
งาน

3

3

3

2

1

2

1

2

1

รวม
15
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../...............
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การทางาน
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย

3

3

3

2

1

2

1

2

1

ความมีน้าใจ
3

2

1

การมี
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม
3 2 1

รวม
15
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.19 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติ และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
1.20 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.21 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
1.11 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
สถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด
ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน
4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้
อย่างเหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรูด้ ว้ ยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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ระดับคะแนน
3

2

1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ และสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยครัง้
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั บิ างครัง้

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

บันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
ตอนที่ 1

นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ป.5/4, ป.5/5, ป.5/7)
 ด้านความรู้

(จานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

)

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ั ญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

สรุปผลจากการประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจาหน่ วยการเรียนรู้
 ระดับคุณภาพดี
จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพพอใช้
จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพปรับปรุง จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิ นคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน)
มาตรฐานที ่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสมา่ เสมอ
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ
และปั ญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั ่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทดี ่ แี ละให้เกียรติผอู้ นื ่
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

มาตรฐานที ่ 2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิ ยมทีพ่ ึงประสงค์
2.1
2.2
2.3
2.4

มีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตร
เอื้ออาทรผูอ้ นื ่ และกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ พี ระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม

มาตรฐานที ่ 3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อ่ ง
3.1
3.2
3.3
3.4

มีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่ ต่างๆ รอบตัว
มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตัง้ คาถามเพือ่ ค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติม
เรียนรูร้ ่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ การเรียนรูร้ ะหว่างกัน
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ ละนาเสนอผลงาน

มาตรฐานที ่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิ ดอย่างเป็ นระบบ คิ ดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
4.1
4.2
4.3
4.4

สรุปความคิดจากเรือ่ งทีอ่ ่าน ฟั ง และดู และสือ่ สารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
นาเสนอวิธคี ดิ วิธแี ก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธกี ารของตนเอง
กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใิ จ

มาตรฐานที ่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
5.1
5.2
5.3
5.4

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที ่ 6 ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อืน่ ได้ และมีเจตคติ ทีด่ ี
ต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั ่นพัฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผูอ้ นื ่ ได้
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ร้อยละ

