หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 หลักธรรมค้ ำจุนโลก
เวลา 7 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.6/4

ส.1.2

ป.6/7
ป.6/8
ป.6/1

วิเคราะห์ความสาคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3
ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิง่ เสพติด
อธิบายหลักธรรมสาคัญของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป
อธิบายความรูเ้ กีย่ วกับสถานทีต่ า่ งๆ ในศาสนสถาน และปฏิบตั ติ นได้อย่างเหมาะสม

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระรัตนตรัยเป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็ นทีเ่ คารพสูงสุดของชาวพุทธ การปฏิบตั ติ นตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาอื่น หมันศึ
่ กษาหาความรูเ้ กี่ยวกับสถานทีต่ ่างๆ ในศาสนสถาน
เพือ่ ให้ปฏิบตั ติ นได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข สามารถแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พระรัตนตรัย : ศรัทธา 4
(1) พระพุทธ : พุทธกิจ 5
(2) พระธรรม
- อริยสัจ 4
- หลักกรรม
(3) พระสงฆ์
2) ไตรสิกขา
- ศีล สมาธิ ปั ญญา
3) โอวาท 3
(1) ไม่ทาชัว่
- เบญจศีล
- อบายมุข 6
- อกุศลมูล 3
(2) ทาความดี
- เบญจธรรม
- กุศลมูล 3
- พละ 4
- คารวะ 6
- กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์
- มงคล 38 : มีวนิ ัย การงานไม่มโี ทษ ไม่ประมาทในธรรม
(3) ทาจิตให้บริสุทธิ ์ (บริหารจิตและเจริญปั ญญา)
4) พุทธศาสนสุภาษิต
- สจฺเจน กิตฺต ปปฺโปติ : คนจะได้เกียรติดว้ ยสัจจะ
- ยถาวาที ตถาการี : พูดเช่นไร ทาเช่นนัน้
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5) หลักธรรม : อริยสัจ 4 หลักกรรม
6) โอวาท 3 : เบญจศีล-เบญจธรรม อบายมุข 6 อกุศลมูล 3 กุศลมูล 3
7) หลักธรรมคาสอนของศาสนาต่างๆ
- พระพุทธศาสนา : อริยสัจ 4 โอวาท 3 ฯลฯ
- ศาสนาอิสลาม : หลักศรัทธา หลักปฏิบตั ิ หลักจริยธรรม
- คริสต์ศาสนา : บัญญัติ 10 ประการ
8) ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับสถานทีต่ ่างๆ ภายในวัด เช่น เขตพุทธาวาส สังฆาวาส
9) การปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมภายในวัด
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
3) ทักษะการแปลความ
5) ทักษะการสังเคราะห์

2) ทักษะการวิเคราะห์
4) ทักษะการระบุ
6) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
รายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมการทาความดี
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 1.1 เรื่อง เบญจศีล
ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง อบายมุข 6
ตรวจใบงานที่ 1.3 เรื่อง อกุศลมูล 3
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การทาความดี
ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศรัทธา 4 และพุทธกิจ 5
ตรวจใบงานที่ 3.2 เรื่อง อริยสัจ 4
ตรวจใบงานที่ 3.3 เรื่อง หลักกรรม
ตรวจใบงานที่ 3.4 เรื่อง พระสงฆ์
44 พระพุทธศาสนา ป.6

3. มีจติ สาธารณะ

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง ไตรสิกขา
ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง หลักธรรมของศาสนาอื่น
ตรวจใบงานที่ 6.1 เรื่อง เรื่องน่ารูค้ ่พู ุทธศาสน์
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

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

- ตรวจรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมการทาความดี
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง หลักธรรมค้าจุนโลก
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 ละเว้นความชัว่

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
1. ครูให้นกั เรียนอ่านบทกลอนเกีย่ วกับเบญจศีล แล้วช่วยกันวิเคราะห์บทกลอนและตอบคาถาม
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า บทกลอนดังกล่าวมีขอ้ คิดเตือนใจบุคคลให้ละเว้นความชัว่
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ แล้วจับคู่กนั เป็ น 3 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรูจ้ าก
หนังสือเรียน และห้องสมุด ตามประเด็นทีก่ าหนดให้ ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ศึกษาความรูเ้ รื่อง เบญจศีล
- คู่ท่ี 2 ศึกษาความรูเ้ รื่อง อบายมุข 6
- คู่ท่ี 3 ศึกษาความรูเ้ รื่อง อกุศลมูล 3
ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายความรูใ้ นเรื่องทีต่ นศึกษาเกีย่ วกับ ความหมาย ตัวอย่างการกระทา และผลของการ
ปฏิบตั ใิ ห้สมาชิกคู่อ่นื ๆ ภายในกลุ่มฟั ง แล้วผลัดกันซักถามจนมีความเข้าใจชัดเจน
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
1. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาเป็ นพืน้ ฐานในการทาใบงาน ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง เบญจศีล
- คู่ท่ี 2 ทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง อบายมุข 6
- คู่ท่ี 3 ทาใบงานที่ 1.3 เรื่อง อกุศลมูล 3
2. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายผลงานทีค่ ่ตู นเองทาให้เพือ่ นคู่อ่นื ๆ ภายในกลุ่มฟั งและช่วยกันเพิม่ เติมให้มคี วาม
ถูกต้องสมบูรณ์
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานกลุ่มละ 1 ใบงาน และให้กลุ่มอื่นทีม่ ผี ลงานแตกต่างได้นาเสนอเพิม่ เติม ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและเสนอแนะในส่วนทีบ่ กพร่อง แล้วให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มตรวจผลงานของตนตามแนวทางการเฉลยของครู
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เรื่องที่ 2 การทาความดี

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นกั เรียนร้องเพลง ความฝันอันสูงสุด แล้วร่วมกันวิเคราะห์บทเพลงและตอบคาถาม
2. ครูอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจว่า บทเพลงดังกล่าวมีสาระสาคัญทีเ่ ร้าใจให้บุคคลกระทาความดี ซึง่ สอดคล้องกับ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ขัน้ สอน
ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสวงหาความรูเ้ กีย่ วกับหลักธรรม เรื่อง เบญจธรรม กุศลมูล 3 พละ 4 คารวะ 6 กตัญญู
กตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ มงคล 38 การทาจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ ์
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้

สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาค้นคว้ามาอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้
1) ความหมาย
2) สาระสาคัญของหลักธรรมและตัวอย่างการปฏิบตั ิ
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง การทาความดี โดยให้สมาชิกแต่ละคนวิเคราะห์และตอบ
คาถามในกรณีศกึ ษา
2. สมาชิกแต่ละคนผลัดกันเล่าผลงานของตนให้เพือ่ นฟั ง และให้สมาชิกคนอื่นช่วยกันเสนอแนะเพิม่ เติมอย่างมี
เหตุผล แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน
3. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลงาน กลุ่มละ 1 กรณีศกึ ษา แล้วให้กลุ่มอื่นทีม่ ผี ลงาน
แตกต่างได้นาเสนอเพิม่ เติม
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอแนะแนวทางการทาความดีตามหลักธรรมทีไ่ ด้ศกึ ษาไปแล้ว
2. นักเรียนแต่ละคนเลือกแนวทางการปฏิบตั ติ นแล้วนาไปปฏิบตั ิ เป็ นเวลา 1-2 เดือน โดยให้ครอบคลุมหัวข้อที่
กาหนด แล้วส่งรายงานผลการปฏิบตั ติ นในการทาความดีต่อครูผสู้ อนตามทีก่ าหนด
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นในการทาความดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาทีส่ อดคล้องกับ
เบญจธรรม กุศลมูล 3 พละ 4 คารวะ 6 กตัญญูกตเวทีตอ่ พระมหากษัตริย์ มงคล 38 และการทาจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ ์
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทารายงานผลการปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมการทาความดี
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
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เรื่องที่ 3 พระรัตนตรัย

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูให้นกั เรียนช่วยกันวิเคราะห์บทสวดมนต์ทแ่ี สดงถึงการบูชาคุณพระรัตนตรัย ว่าบทสวดมนต์ดงั กล่าวนัน้ แสดงถึง
ความสาคัญของพระรัตนตรัยอย่างไรบ้าง
ขัน้ สอน
ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พระรัตนตรัยจาก
หนังสือเรียน ในหัวข้อต่อไปนี้
1) พระพุทธ : พุทธกิจ 5
2) พระธรรม : อริยสัจ 4 และหลักกรรม
3) พระสงฆ์ : ความสาคัญของพระสงฆ์
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้

สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาเกีย่ วกับพระรัตนตรัย มาอภิปรายร่วมกันในประเด็นสาคัญ
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และตอบคาถามในใบงาน โดยให้สมาชิกในกลุ่มจับคู่กนั และแบ่งหน้าทีก่ นั ทา
ใบงาน ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ทาใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศรัทธา 4 และพุทธกิ จ 5
- คู่ท่ี 2 ทาใบงานที่ 3.2 เรื่อง อริ ยสัจ 4
- คู่ท่ี 3 ทาใบงานที่ 3.3 เรื่อง หลักกรรม
- คู่ท่ี 4 ทาใบงานที่ 3.4 เรื่อง พระสงฆ์
2. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 3.1-3.4
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ

1. นักเรียนทุกคนช่วยกันเสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม ศรัทธา 4 อริยสัจ 4 หลักกรรม แบบอย่างทีด่ ี
ของพระสงฆ์ โดยให้ตวั แทนนักเรียนบันทึกลงบนกระดานดา
2. นักเรียนแต่ละคนเลือกแนวทางการปฏิบตั ติ นตามทีส่ มาชิกร่วมกันเสนอแนะในข้อ 1 แล้วนาไปปฏิบตั ิ
3. นักเรียนแต่ละคนปฏิบตั ติ นและบันทึกการปฏิบตั ติ นลงในสมุดบันทึกความดี และส่งครูผสู้ อนตามระยะเวลาที่
กาหนด
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรูเ้ กี่ยวกับพระรัตนตรัย และแนวทางการปฏิบตั ติ นต่อพระรัตนตรัยอย่างเหมาะสม
และการแสดงความศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย
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เรื่องที่ 4 ไตรสิ กขา

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก

ขัน้ ที่ 1 สังเกต
1. ครูเล่าข่าวเหตุการณ์ปัจจุบนั ให้นกั เรียนฟั ง เช่น ข่าวน้าท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง
2. ครูขออาสาสมัครนักเรียนที่สามารถจับใจความจากการฟั งข่าวมาสรุปสาระสาคัญให้เพือ่ นฟั งหน้าชัน้ เรียน
ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์ วิ จารณ์
1. ครูให้นกั เรียนคนอื่นช่วยกันวิเคราะห์ว่า เพราะเหตุใดตัวแทนนักเรียนจึงสามารถจับใจความของข่าวได้มาก ซึง่
นักเรียนอาจแสดงคาตอบทีแ่ ตกต่างกันออกไป
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า ตัวแทนนักเรียนเป็ นผูท้ ค่ี วบคุมกาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย จึงเกิดสมาธิใน
การฟั ง ทาให้รแู้ จ้งหรือเกิดปั ญญามีความเข้าใจจับใจความสาคัญของข่าวหรือเรื่องที่ฟังได้ สอดคล้องกับหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา
3. ครูอธิบายข้อปฏิบตั เิ กีย่ วกับไตรสิกขา พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ให้นกั เรียนช่วยกันวิเคราะห์การกระทาดังกล่าว
ว่าสอดคล้องหรือต้องใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา อย่างไร
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา และบันทึกลงในใบงานที่ 4.1
เรื่อง ไตรสิ กขา
5. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานในใบงานที่ 4.1 หน้าชัน้ เรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 3 สรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการนาหลักไตรสิกขาไปปฏิบตั ใิ นการทากิจกรรมต่างๆ และผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
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เรื่องที่ 5 หลักธรรมของศาสนาอื่น

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
ครูให้นกั เรียนยกตัวอย่างหลักธรรมสาคัญของศาสนาอื่น เช่น ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ พร้อมยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ประกอบ และช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมดังกล่าวส่งผลดีต่อการดาเนินชีวติ
อย่างไร
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมมือกันศึกษาความรูเ้ รื่อง หลักธรรมของศาสนาอื่น ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม จาก
หนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูเ้ กีย่ วกับหลักธรรมของศาสนาอื่นทีไ่ ด้จากการศึกษามาอธิบายร่วมกัน โดยให้ครอบคลุม
ประเด็น ดังนี้
1) ความหมายของหลักธรรม
2) ประเด็นสาคัญของหลักธรรม
3) วิธกี ารปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาเกีย่ วกับหลักธรรมของศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม มาเป็ นพืน้ ฐานใน
การตอบคาถามในใบงานที่ 5.1 เรื่อง หลักธรรมของศาสนาอื่น
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานในใบงานที่ 5.1 ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
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เรื่องที่ 6 เรื่องน่ ารู้ค่พู ทุ ธศาสน์

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่คิด

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูนาภาพสถานทีต่ ่างๆ ภายในวัด มาให้นกั เรียนดู แล้วให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า สถานทีเ่ หล่านี้มี
ความสาคัญอย่างไร แล้วนักเรียนจะปฏิบตั ติ นอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานทีด่ งั กล่าว
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า การรูจ้ กั สถานทีต่ ่างๆ ภายในวัด จะช่วยทาให้ชาวพุทธประพฤติปฏิบตั ิ
ตนได้ถูกต้องเหมาะสม ซึง่ เป็ นการรักษาประเพณีอนั ดีงามของชาวพุทธ
ขัน้ สอน
1. ครูให้นกั เรียนจับคู่กนั แล้วให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรูจ้ ากหนังสือเรียน ตามประเด็นทีก่ าหนดให้ ดังนี้
1) พุทธศาสนสุภาษิต
2) ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับสถานทีต่ ่างๆ ภายในวัด
3) การปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมภายในวัด
2. นักเรียนแต่ละคู่นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาทาใบงานที่ 6.1 เรื่อง เรื่องน่ ารู้ค่พู ทุ ธศาสน์
3. ครูสุม่ ตัวแทนของแต่ละคู่ออกมานาเสนอใบงานที่ 6.1 ตามความเหมาะสม โดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ สรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ กี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิต ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับสถานทีต่ ่างๆ ภายในวัด
และการปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมภายในวัด
2. ครูให้นกั เรียนแต่ละคนเลือกพุทธศาสนสุภาษิตทีน่ กั เรียนสนใจ แล้วนามาแต่งเป็ นเรื่องสัน้ และสรุปเป็ นแนวทาง
การปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต เสร็จแล้วนาส่งครูตามระยะเวลาทีต่ กลงกัน
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง หลักธรรมค้าจุนโลก
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) วศิน อินทสระ. 2545. หลักคาสอนสาคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญาเถรวาท). กรุงเทพฯ :
โอเดียนสโตร์.
(2) สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2522. หลักพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครัง้ ที่ 6 กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(3) สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2541. ความหมายแห่งพระรัตนตรัย. กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(4) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2544. เพื่อความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับหลักกรรม. กรุงเทพฯ :
อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์.
3) เพลง ความฝันอันสูงสุด บทกลอนเบญจศีล
4) บัตรภาพ
5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เบญจศีล
6) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง อบายมุข 6
7) ใบงานที่ 1.3 เรื่อง อกุศลมูล 3
8) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การทาความดี
9) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศรัทธา 4 และพุทธกิจ 5
10) ใบงานที่ 3.2 เรื่อง อริยสัจ 4
11) ใบงานที่ 3.3 เรื่อง หลักกรรม
12) ใบงานที่ 3.4 เรื่อง พระสงฆ์
13) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ไตรสิกขา
14) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง หลักธรรมของศาสนาอื่น
15) ใบงานที่ 6.1 เรื่อง เรื่องน่ารูค้ ่พู ุทธศาสน์
9.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- www.praruttanatri.com/
- www.panyathai.or.th/wiki/index.php/พระรัตนตรัย
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมกำรทำควำมดี
คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
รายงานผลการปฏิบตั ติ นทีแ่ สดง รายงานผลการปฏิบตั ติ นที่
รายงานผลการปฏิบตั ติ นที่
การปฏิ บตั ิ ตนที่แสดงถึง
แสดงถึงความเคารพใน
ความเคารพในพระรัตนตรัย ถึงความเคารพในพระรัตนตรัย แสดงถึงความเคารพใน
อย่างเหมาะสม พร้อมมีหลักฐาน พระรัตนตรัยอย่างเหมาะสม
พระรัตนตรัยอย่างเหมาะสม
ประกอบ
เป็ นส่วนใหญ่ พร้อมมีหลักฐาน เป็ นบางครัง้ ไม่มมี หี ลักฐาน
ประกอบ
ประกอบ
รายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม
รายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม รายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม
การปฏิ บตั ิ ตนตามหลัก
หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ
หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ
หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ
ไตรสิ กขา
ปั ญญา) ได้ 4 พฤติกรรมขึน้ ไป ปั ญญา) ได้ 3 พฤติกรรม
ปั ญญา) ได้ 1-2 พฤติกรรม
พร้อมมีหลักฐานประกอบ
พร้อมมีหลักฐานประกอบ
พร้อมมีหลักฐานประกอบ
รายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม
รายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม รายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม
การปฏิ บตั ิ ตนตาม
หลักธรรมโอวาท 3 ได้ 4
หลักธรรมโอวาท 3 ได้ 3
หลักธรรมโอวาท 3 ได้ 1-2
หลักธรรมโอวาท 3
พฤติกรรมขึน้ ไป พร้อมมีหลักฐาน พฤติกรรม พร้อมมีหลักฐาน
พฤติกรรม พร้อมมีหลักฐาน
ประกอบ
ประกอบ
ประกอบ
การวิ เคราะห์ผลการปฏิ บตั ิ เขียนวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ น เขียนวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิ เขียนวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิ
ตนตามหลักธรรมโอวาท 3 ได้ ตนตามหลักธรรมโอวาท 3
ตนตามหลักธรรมโอวาท 3 ตามหลักธรรมโอวาท 3 ได้
ถูกต้อง 3 ข้อขึน้ ไป
ถูกต้อง 2 ข้อ
ได้ถูกต้อง 1 ข้อ
รายการประเมิ น

1.

2.

3.

4.

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

10 - 12

ดี

6-9

ปรับปรุง

ต่ากว่า 6

พอใช้
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
คาชี้ แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดี ยว
1. คากล่าวใดถูกต้องทีส่ ุดเกีย่ วกับ “โอวาท 3”
ก. ใจความสาคัญของหลักคาสอน คือ “ทาดีได้ดี ทาชัว่
ได้ชวั ่ ซึง่ เป็ นกฎแห่งกรรม”
ข. เป็ นการแสดงธรรมครัง้ แรกของพระพุทธเจ้า หรือที่
เรียกว่า ปฐมเทศนา
ค. โอวาทปาฏิโมกข์ ซึง่ ถือเป็ นแก่นหรือหัวใจของ
พระพุทธศาสนา
ง. วันแสดงหลักธรรมนี้ตรงกับวันขึน้ 15 ค่า เดือน 8
2. ใครเป็ นผูม้ ี “อโมหะ”
ก. จักรีไม่มคี วามโกรธ ไม่คดิ ทาร้ายผูอ้ ่นื รูจ้ กั ให้อภัย
อยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ดว้ ยความสงบ
ข. จิตราไม่หลงเลอะเลือน รูจ้ กั คิดอย่างมีเหตุผล สามารถ
แยกแยะว่า สิง่ ใดดี สิง่ ใดไม่ดี
ค. จินตหราไม่มคี วามโลภ ไม่ปล่อยให้จติ ใจอยากได้สงิ่ ของ
ของผูอ้ ่นื มาเป็ นของตน
ง. จิตนภามีความเมตตากรุณา ปรารถนาจะให้ผอู้ ่นื เป็ นสุข
และปราศจากทุกข์
3. ไตรสิกขา คือ ข้อปฏิบตั ขิ นั ้ พืน้ ฐานของชาวพุทธ
ได้แก่อะไรบ้าง
ก. ศีล สมาธิ ปั ญญา
ข. โลภะ โทสะ โมหะ
ค. อโลภะ อโทสะ อโมหะ
ง. เบญจศีล เบญจธรรม อบายมุข
4. พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักธรรมไว้เพื่อเหตุผลใด
ก. เพื่อให้เป็ นผูม้ สี ติ มีสมาธิ และเกิดปั ญญา
ข. เพื่อให้รจู้ กั กฎแห่งกรรม ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง
ค. เพื่อให้เป็ นผูม้ คี วามเรียบร้อย มีวาจาทีส่ ุภาพอ่อนน้อม
ง. เพื่อให้เป็ นคนเชื่อมั ่นในเหตุผล ไม่หลงงมงายในสิง่
ไร้สาระทีพ่ สิ จู น์ไม่ได้

5. พละ 4 หมายถึง ธรรมอันเป็ นพลัง 4 ประการ ได้แก่
อะไรบ้าง
ก. กาลังปั ญญา กาลังความอดทน กาลังการกระทา
ทีไ่ ม่มโี ทษ และกาลังการสงเคราะห์
ข. กาลังปั ญญา กาลังความเพียร กาลังการกระทา
ทีไ่ ม่มโี ทษ และกาลังการสงเคราะห์
ค. กาลังปั ญญา กาลังความเพียร กาลังการกระทา
ทีไ่ ม่มโี ทษ และกาลังความอดทน
ง. กาลังปั ญญา กาลังความเพียร กาลังความอดทน
และกาลังการสงเคราะห์
6. ข้อความใด ไม่มีความหมายตรงกับหลักกรรมใน
พระพุทธศาสนา
ก. ทาดีได้ดี ทาชัวได้
่ ชวั ่
ข. ทาอย่างไร ได้อย่างนัน้
ค. หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนัน้
ง. บาปกรรมของเราสามารถชาระได้
7. เขตพุทธาวาส เป็ นส่วนหนึ่งของวัด ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. โบสถ์ วิหาร เจดีย์
ข. โบสถ์ วิหาร มณฑป
ค. โบสถ์ วิหาร พระพุทธรูป
ง. โบสถ์ พระพุทธรูป เจดีย์
8. ข้อใดกล่าวถึง “ศีล 5” ไม่ถูกต้อง
ก. ศีลข้อที่ 3 คือ งดเว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม
การลวนลามเพศตรงข้าม
ข. ศีลข้อที่ 4 คือ งดเว้นจากการพูดเท็จ การเจตนา
บิดเบือนความจริงให้ผอู้ ่นื หลงเชือ่
ค. ศีลข้อที่ 2 คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ รวมทัง้ การไม่
ทาร้าย ทรมาน นาสัตว์มากักขัง
ง. ศีลข้อที่ 5 คือ งดเว้นจากการดื่มสุราและเสพสิง่ เสพติด
อันเป็ นทีต่ งั ้ แห่งความประมาท
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9. ข้อใดกล่าวถูกต้องทีส่ ุด
ก. โบสถ์เป็ นสิง่ ทีก่ ่อเป็ นรูปคล้ายลอมฟาง มียอดแหลม
บรรจุสงิ่ ทีน่ ับถือ
ข. เขตสังฆาวาสเป็ นบริเวณทีอ่ ยู่อาศัยของพระสงฆ์
ค. เจดียเ์ ป็ นสถานทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูป
ง. วิหารเป็ นทีพ่ ระสงฆ์มาประชุมสังฆกรรม

10. ใครปฏิบตั ติ น ไม่เหมาะสมภายในวัด
ก. นุกเตรียมอาหารไปทาบุญ เพื่อเข้าร่วมพิธใี นช่วงเช้า
ข. ส้มไปถึงวัดก่อนทีก่ ารประกอบศาสนพิธจี ะเริม่ ขึน้
ค. โบแต่งกายด้วยเสือ้ ผ้าสีฉูดฉาด กระโปรงสัน้ เข้าวัด
ง. ขณะพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา บีตงั ้ ใจฟั งอย่าง
สารวม มีสมาธิ

ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 4, 7, 8
ส 1.2 ข้อ 1
1. ค

2. ข

3. ก

4. ง

5. ข

6. ง

7. ก

8. ค

9. ข

10. ค

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ละเว้นควำมชัว่
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมเบญจศีล อบายมุข 6 อกุศลมูล 3 ย่อมทาให้การดาเนินชีวติ เป็ นไปในทางทีถ่ ูกต้อง
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างปกติสุข
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.6/4

ป.6/7
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

วิเคราะห์ความสาคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3
ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิง่ เสพติด

1) วิเคราะห์ความสาคัญของเบญจศีล อบายมุข 6 และอกุศลมูล 3 ได้
2) วิเคราะห์ผลทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมเบญจศีล อบายมุข 6 และอกุศลมูล 3 พร้อมกับนาไปปฏิบตั ไิ ด้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 โอวาท 3
(1) ไม่ทาชัว่
- เบญจศีล

- อบายมุข 6

- อกุศลมูล 3

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มีจติ สาธารณะ

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
2) ทักษะการวิเคราะห์
3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง หลักธรรมค้าจุนโลก
ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างบทกลอน

3. ครูให้นักเรียนอ่านบทกลอนเกีย่ วกับเบญจศีล
4. ครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์บทกลอนและตอบคาถาม เช่น
- บทกลอนนี้มสี าระสาคัญเกีย่ วกับเรื่องอะไร
- นักเรียนคิดว่า บทกลอนให้ขอ้ คิดเตือนใจอย่างไร
5. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า บทกลอนดังกล่าวมีขอ้ คิด
เตือนใจบุคคลให้ละเว้นความชัว่
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ห้องสมุด

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละ
กลุ่มเลือกหัวหน้า รองหัวหน้า เลขานุการกลุ่ม แล้วแบ่งหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ โดยจับคู่กนั เป็ น 3 คู่ ร่วมกันศึกษาความรูจ้ ากหนังสือเรียน
หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม และห้องสมุด ตามประเด็นทีก่ าหนดให้ ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ศึกษาความรูเ้ รื่อง เบญจศีล
- คู่ท่ี 2 ศึกษาความรูเ้ รื่อง อบายมุข 6
- คู่ท่ี 3 ศึกษาความรูเ้ รื่อง อกุศลมูล 3
จากนัน้ บันทึกความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายความรูใ้ นเรื่องทีต่ นศึกษาเกีย่ วกับ
ความหมาย ตัวอย่างการกระทา และผลของการปฏิบตั ใิ ห้สมาชิกคู่อ่นื ๆ
ภายในกลุ่มฟั ง แล้วผลัดกันซักถามจนมีความเข้าใจชัดเจน ในกรณีทม่ี ี
ข้อสงสัยให้ถามครูผสู้ อน
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 นักเรียนเคยได้ยินบทกลอน คาขวัญ หรือ
ข้อความที่แสดงถึงการเตือนคนให้ทาความดี
ในเรื่องใดบ้าง จงยกตัวอย่าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.1-1.3

3. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาเป็ นพืน้ ฐาน
ในการทาใบงาน ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง เบญจศีล
- คู่ท่ี 2 ทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง อบายมุข 6
- คู่ท่ี 3 ทาใบงานที่ 1.3 เรื่อง อกุศลมูล 3
4. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายผลงานทีค่ ู่ตนเองทาให้เพื่อนคู่อ่นื ๆ
ภายในกลุ่มฟั ง และช่วยกันเพิม่ เติมให้มคี วามถูกต้องสมบูรณ์

1. ถ้านักเรียนมีเพื่อนมาชวนให้ไปขโมยของ
ผู้อื่น นักเรียนจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
2. นักเรียนเคยหลีกเลี่ยงการกระทาที่ไม่ดีใน
เรื่องใดบ้าง สอดคล้องกับหลักธรรมใด
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.1-1.3

ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานกลุ่มละ 1 ใบงาน และให้กลุ่มอื่นทีม่ ผี ลงาน
แตกต่างได้นาเสนอเพิม่ เติม ครูตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะใน
ส่วนทีบ่ กพร่อง แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจผลงานของตนตามเฉลย

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
ตรวจใบงานที่ 1.1
ตรวจใบงานที่ 1.2
ตรวจใบงานที่ 1.3
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมีจติ สาธารณะ

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
ใบงานที่ 1.1
ใบงานที่ 1.2
ใบงานที่ 1.3
แบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) วศิน อินทสระ. 2545. หลักคาสอนสาคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญาเถรวาท). กรุงเทพฯ :
โอเดียนสโตร์.
(2) สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2522. หลักพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครัง้ ที่ 6 กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
3) บทกลอนเบญจศีล
4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เบญจศีล
5) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง อบายมุข 6
6) ใบงานที่ 1.3 เรื่อง อกุศลมูล 3
8.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องสมุด
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เอกสารประกอบการสอน
บทกลอนเบญจศีล
ผูป้ ระพันธ์ : หม่อมหลวงปอง มาลากุล

ชีวติ เราเราก็รกั ประจักษ์แน่
เบียดเบียนข่มเหงเขาไม่เข้าการ
การโลภมากมายทรัพย์ผอู้ ่นื เล่า
ฉกลักฉ้อเบียดบังไว้หลายกระบวน
ผูใ้ ดทีม่ เี จ้าของอย่าปองล่วง
ทุกคนย่อมหวงสิทธิแห่
์ งคู่ครอง
ห้ามกล่าวเท็จพูดพล่อยและเหลวไหล
ไม่รคู้ ่าบริสุทธิยุ์ ตธิ รรม
อันสุราเมรัยทาให้ชวั ่
พาละเมิดศีลทัง้ ห้านี้กระไร

จึงควรแผ่เมตตาจิตคิดสงสาร
สงเคราะห์ท่านไมตรีนนั ้ สิควร
เกียรติของเราเราไซร้ใฝ่ สงวน
สัมมาอาชีวล้วนควรประคอง
ควรเราปวงอบรมใจไม่ใฝ่ ตอ้ ง
ไม่น่าลองโลมเล่นเป็ นเวรกรรม
ความจริงไซร้ควรรักษาอย่าถลา
ต้องถือสัตย์มนประจ
ั่
าจิตในจิตใจ
เราควรกลัวชัวนี
่ ้ดไี ฉน
ควรจะคุมสติไว้ไม่ลมื ตน...
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เบญจศีล
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
ข่าวที่ 1
จับเจ้าของบาร์เบียร์ส่งหลานสาวค้ากาม
พดส. ภาค 2 ล่อซื้อจับเจ้าของบาร์เบียร์พทั ยา ส่งหลานสาววัย 16-17 ปี ค้ากามชาวต่างชาติ สารภาพอ้างเลีย้ งดูหลานแต่เด็ก
ไม่ได้เรียนหนังสือจึงชักชวนมาทางานพัทยา
เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2555 พ.ต.ท.กิตติพงษ์ รองหน.พดส.ภ 2 ภ.จว.ชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ต.หญิงกิง่ แก้ว
สว.พดส.ภ 2 สืบทราบว่า บาร์เบียร์ แฮปปี้ เดย์ ซอยกลุ่มบาร์เบียร์ตลาดแมคอินไทยแลนด์ ถนนพัทยาสายสอง ม.9 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีการแอบลักลอบนาเด็กมาค้าประเวณีให้กบั นักท่องเทีย่ วชาวไทย และต่างชาติอย่างผิดกฎหมาย
จากการสอบสวน น.ส.จันใด ให้การอ้างว่า เด็กสาว 2 คนเป็ นหลาน ซึ่งรู้จกั มักคุน้ มาตัง้ แต่เด็ก โดยรู้จกั มาตัง้ แต่หมู่บ้านที่
บ้านเกิดของตนคือจังหวัดเพชรบูรณ์ พอเด็กโตขึน้ แล้วไม่ได้ศกึ ษาเล่าเรียนต่อ ก็อยากจะให้ทางาน จึงชักชวนเด็กทัง้ คู่มาพักอาศัย
และทางานอยู่บาร์เบียร์ ภายหลังสอบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าทีย่ งั ไม่ปักใจเชื่อ ซึ่งก็จะต้องนาเด็กสาวทัง้ คู่ มาสอบสวนอีกครัง้ ก่อน
นาตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.พัทยา ดาเนินคดีตามขัน้ ตอนของกฎหมายต่อไป
ที่มา : rss.thaibizcenter.com/newscategory.asp?catid=23 สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. ใครมีพฤติกรรมทีแ่ สดงว่าผิดเบญจศีล และผิดศีลในเรื่องใด

2. ผลของการกระทานาความเสือ่ มมาสูต่ นเองอย่างไรบ้าง

3. การกระทาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมอย่างไร
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ข่าวที่ 2
ตารวจสตูล จับหนึ่ งในแก๊งหลอกดาวน์ รถจักรยานยนต์ 12 คัน ส่งขายพม่า
ตารวจสตูลนาหมายศาลจับกุมหนึ่งในแก๊งหลอกดาวน์รถจักรยานยนต์เมื่อ ปี พ.ศ. 2549 จานวน 12 คัน นาส่งขายต่อใน
ประเทศพม่า เตรียมขยายผลจับกุมผูร้ ่วมขบวนการ
พ.ต.ท.อภิสทิ ธิ ์ สารวัตรกองกากับการสืบ สวนตารวจภูธรจังหวัดสตูลพร้อมกาลัง นาหมายศาลจังหวัดเข้าจับกุม นายสอ้น
อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 45/2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล หลังพบว่า ก่อเหตุเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2549 ในข้อหายักยอกทรัพย์ โดย
ผูต้ ้องหาทาทีไปซื้อรถจักรยานยนต์ ด้วยการวางเงินดาวน์ในท้องที่ อ.ละงู อ.ท่าแพ และ อ.ทุ่งหว้า ร่วมกับพวกร่วมขบวนการไม่
น้อยกว่า 4 คน ในราคาเงินดาวน์คนั ละ 5,000 บาท โดยวางแผนด้วยการผลัดกันค้าผลัดกันดาวน์ ก่อนนารถจักรยานยนต์ออกมา
ได้จ านวน 12 คัน ก่ อ นปล่ อ ยให้บ ริษัท ยึด และหลบหนี ห าย ก่ อ นมาโผล่ อีก ครั ้ง ที่ริม ถนนในเขตต าบลพิม าน อ.เมือ งสตู ล
ซึ่งตารวจสืบทราบว่า แก๊งดังกล่าวได้นารถส่งไปขายต่อยังประเทศพม่า ราคาคันละ 20,000-30,000 บาท จากราคาในพืน้ ที่
40,000-50,000 บาท ล่าสุดตารวจเตรียมขยายผลการจับกุมแก๊งร่วมขบวนการ พร้อมเตือนบริษทั ขายรถให้ตรวจสอบประวัติลูกค้า
ก่อนปล่อยสินค้าเพื่อหวังยอดจาหน่าย
ที่มา : paidoo.net/scoop/หลอก – ASTV ผูจ้ ดั การออนไลน์ 12 มีนาคม 2555 สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. ใครมีพฤติกรรมทีแ่ สดงว่าผิดเบญจศีล และผิดศีลในเรื่องใด

2. ผลของการกระทานาความเสือ่ มมาสูต่ นเองอย่างไรบ้าง

3. การกระทาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมอย่างไร
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ข่าวที่ 3
แก๊งตารวจปลอมอุ้มหนุ่มพม่า ไถเงิ น 4 พัน
เจ้าหน้าทีต่ ารวจ สภ.เมืองพัทยา ได้รบั แจ้งความร้องทุกข์จาก นายสมบูรณ์ อายุ 28 ปี ชายชาวพม่า ซึ่งเป็ นพนักงานเสิรฟ์
ทีร่ า้ นอาหารรัสเซียแห่งหนึ่งย่านแหลมบาลีฮาย ว่าถูกตารวจปลอมจับกุมตัวไปและปล้นเอาทรัพย์สนิ หลบหนีไป
โดยผูเ้ สียหายให้การว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 มี.ค. 2555 หลังจากเลิกงานได้ไปตลาดวัดชัย ขณะทีก่ าลังจะนังรถกลั
่
บห้องเช่า มี
ชายไทย 2 คน สวมเครื่องแบบคล้ายเจ้าหน้าทีต่ ารวจ เดินเข้ามาควบคุมตัวและขอตรวจดูบตั รต่างด้าว ตนเองจึงแจ้งกลับไปและ
โชว์ว่ามีเอกสารถูกต้องและทางานอยู่ทร่ี า้ นอาหาร แต่ชายกลุ่มดังกล่าวได้ยดึ กระเป๋ าสตางค์ทม่ี เี งินอยู่ 4,000 บาทไป ก่อนจับตัวขึน้
รถกระบะ โดยทีห่ ลังกระบะมีชายคล้ายตารวจอีกคน นัง่ ควบคุมตัวสาวประเภทสองอยู่ และมีอกี คนขับรถให้ รวมทัง้ หมดเป็ น 4
คน ชายกลุ่มดังกล่าวได้ขบั รถวนทัวเมื
่ องพัทยา จนกระทังวนกลั
่
บมาถึงบริเวณหาดจอมเทียนจึงได้ปล่อยทิ้งให้ตนเองลง พร้อมกับ
บอกว่าตนเองไม่ได้ทาสิง่ ผิดกฎหมายใดๆ และบอกให้ตนหาทางกลับเอง ก่อนจะหยิบเงิน 4,000 บาทในกระเป๋ าสตางค์ และโยนคืน
ให้พร้อมกับขับรถหลบหนีไปอย่างลอยนวล
อย่างไรก็ตาม เบือ้ งต้นเจ้าหน้าทีต่ ารวจได้ทาการสอบสวนผูเ้ สียหายโดยละเอียด โดยผูเ้ สียหายยืนยันว่าจดจาใบหน้าชายกลุม่
ดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี จึงเร่งดาเนินการตรวจสอบว่าเป็ นเจ้าหน้าทีต่ ารวจในพืน้ ทีจ่ ริงหรือไม่ หากเป็ นมิจฉาชีพคาดว่าคงมีผตู้ กเป็ น
เหยื่อแล้วหลายราย
ที่มา : www.sanook.com/hot/tag/ลักทรัพย์ สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. ใครมีพฤติกรรมทีแ่ สดงว่าผิดเบญจศีล และผิดศีลในเรื่องใด

2. ผลของการกระทานาความเสือ่ มมาสูต่ นเองอย่างไรบ้าง

3. การกระทาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมอย่างไร
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ข่าวที่ 4
พระเมาเหล้ายุเณรคลังยาอาละวาดในวั
่
ด
พระเมาเหล้ายุเณรคลังยาบ้
่ า อาละวาดทุบกุฏพิ ระรูปอื่น ในวัดช้าง จ.อ่างทอง ไม่พอเอามีดอีโต้ไล่ฟันตารวจ โชคดีชาร์จ
ตัวทัน
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 3 ม.ค 2555 สภ.เมืองอ่างทอง รับแจ้งเหตุมพี ระสงฆ์และสามเณรคลุ้มคลังอาละวาด
่
ภายในวัดช้าง
ม.5 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง ทีเ่ กิดเหตุพบสามเณรชัยญา อายุ 16 ปี มีอาการคลุม้ คลัง่ ใช้มดี อีโต้ทุบทาลายกระจก และกุฏขิ อง
พระอานนท์ ฐิตวัฒโณ จนพังเสียหาย พร้อมตะโกนด่าว่าชอบไปฟ้ องเจ้าอาวาส โดยมีพระธีระ ธนวานิช อายุ 33 ปี ซึง่ มีอาการเมา
เหล้าคอยพูดจายุยง ตารวจจึงเข้าระงับเหตุและเกลี้ยกล่อมให้วางมีด แต่ปรากฏว่าสามเณรชัยญากลับถือมีดอีโต้วงิ่ เข้าไปไล่ฟัน
เจ้าหน้าทีต่ ารวจ แต่ถูกชาร์จจนจับกุมตัวไว้ได้
ส่วนพระธีระ พอเห็นตารวจก็รบี ถอดผ้าเหลืองออกสึกตัวเองทันที โดยสารภาพว่า ได้ด่มื เบียร์จนเมา ส่วนสามเณรชัยญายังมี
อาการคลุ้มคลังและประสาทหลอนกลั
่
วว่าจะมีคนมาฆ่า เจ้าหน้าทีจ่ งึ ควบคุมตัวไปตรวจปั สสาวะพบมีสมี ่วง ก่อนควบคุมตัวทัง้ คู่ไป
ดาเนินคดี
ที่มา : news.sanook.com/1089873/พระเมาเหล้ายุเณรคลังยาอาละวาดในวั
่
ด สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. ใครมีพฤติกรรมทีแ่ สดงว่าผิดเบญจศีล และผิดศีลในเรื่องใด

2. ผลของการกระทานาความเสือ่ มมาสูต่ นเองอย่างไรบ้าง

3. การกระทาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมอย่างไร
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เบญจศีล

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
ข่าวที่ 1
จับเจ้าของบาร์เบียร์ส่งหลานสาวค้ากาม
พดส. ภาค 2 ล่อซื้อจับเจ้าของบาร์เบียร์พทั ยา ส่งหลานสาววัย 16-17 ปี ค้ากามชาวต่างชาติ สารภาพอ้างเลีย้ งดูหลานแต่เด็ก
ไม่ได้เรียนหนังสือจึงชักชวนมาทางานพัทยา
เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2555 พ.ต.ท.กิตติพงษ์ รองหน.พดส.ภ 2 ภ.จว.ชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ต.หญิงกิง่ แก้ว
สว.พดส.ภ 2 สืบทราบว่า บาร์เบียร์ แฮปปี้ เดย์ ซอยกลุ่มบาร์เบียร์ตลาดแมคอินไทยแลนด์ ถนนพัทยาสายสอง ม.9 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีการแอบลักลอบนาเด็กมาค้าประเวณีให้กบั นักท่องเทีย่ วชาวไทย และต่างชาติอย่างผิดกฎหมาย
จากการสอบสวน น.ส.จันใด ให้การอ้างว่า เด็กสาว 2 คนเป็ นหลาน ซึ่งรู้จกั มักคุน้ มาตัง้ แต่เด็ก โดยรู้จกั มาตัง้ แต่หมู่บ้านที่
บ้านเกิดของตนคือจังหวัดเพชรบูรณ์ พอเด็กโตขึน้ แล้วไม่ได้ศกึ ษาเล่าเรียนต่อ ก็อยากจะให้ทางาน จึงชักชวนเด็กทัง้ คู่มาพักอาศัย
และทางานอยู่บาร์เบียร์ ภายหลังสอบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าทีย่ งั ไม่ปักใจเชื่อ ซึ่งก็จะต้องนาเด็กสาวทัง้ คู่ มาสอบสวนอีกครัง้ ก่อน
นาตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.พัทยา ดาเนินคดีตามขัน้ ตอนของกฎหมายต่อไป
ที่มา : rss.thaibizcenter.com/newscategory.asp?catid=23 สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. ใครมีพฤติกรรมทีแ่ สดงว่าผิดเบญจศีล และผิดศีลในเรื่องใด
เจ้าของบาร์เบียร์พทั ยา ผิดศีลข้อ 3 คือ หลอกลวงหลานสาวให้ไปค้ากาม

2. ผลของการกระทานาความเสือ่ มมาสูต่ นเองอย่างไรบ้าง
นางสาวจันใดเจ้าของบาร์เบียร์ถูกตารวจจับกุมเพราะกระทาผิดกฎหมาย

3. การกระทาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมอย่างไร
ผลเสียต่อชือ่ เสียงของชุมชนชาวพัทยา ทาให้คนทัวไปมองสภาพสั
่
งคมไปในทางทีเ่ สือ่ มเสีย
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ข่าวที่ 2
ตารวจสตูล จับหนึ่ งในแก๊งหลอกดาวน์ รถจักรยานยนต์ 12 คัน ส่งขายพม่า
ตารวจสตูลนาหมายศาลจับกุมหนึ่งในแก๊งหลอกดาวน์รถจักรยานยนต์เมื่อ ปี พ.ศ. 2549 จานวน 12 คัน นาส่งขายต่อใน
ประเทศพม่า เตรียมขยายผลจับกุมผูร้ ่วมขบวนการ
พ.ต.ท.อภิสทิ ธิ ์ สารวัตรกองกากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดสตูลพร้อมกาลัง นาหมายศาลจังหวัดเข้าจับกุม นายสอ้น
อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 45/2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล หลังพบว่า ก่อเหตุเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2549 ในข้อหายักยอกทรัพย์ โดย
ผูต้ ้องหาทาทีไปซื้อรถจักรยานยนต์ ด้วยการวางเงินดาวน์ในท้องที่ อ.ละงู อ.ท่าแพ และ อ.ทุ่งหว้า ร่วมกับพวกร่วมขบวนการไม่
น้อยกว่า 4 คน ในราคาเงินดาวน์คนั ละ 5,000 บาท โดยวางแผนด้วยการผลัดกันค้าผลัดกันดาวน์ ก่อนนารถจักรยานยนต์ออกมา
ได้จ านวน 12 คัน ก่ อ นปล่ อ ยให้บ ริษัท ยึด และหลบหนี ห าย ก่ อ นมาโผล่ อีก ครัง้ ที่ริม ถนนในเขตต าบลพิม าน อ.เมือ งสตู ล
ซึ่งตารวจสืบทราบว่า แก๊งดังกล่าวได้นารถส่งไปขายต่อยังประเทศพม่า ราคาคันละ 20,000-30,000 บาท จากราคาในพืน้ ที่
40,000-50,000 บาท ล่าสุดตารวจเตรียมขยายผลการจับกุมแก๊งร่วมขบวนการ พร้อมเตือนบริษทั ขายรถให้ตรวจสอบประวัติลูกค้า
ก่อนปล่อยสินค้าเพื่อหวังยอดจาหน่าย
ที่มา : paidoo.net/scoop/หลอก – ASTV ผูจ้ ดั การออนไลน์ 12 มีนาคม 2555 สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. ใครมีพฤติกรรมทีแ่ สดงว่าผิดเบญจศีล และผิดศีลในเรื่องใด
แก๊งหลอกดาวน์รถจักรยานยนต์ ผิดศีลข้อ 2 โดยการหลอกดาวน์รถจักรยานยนต์เพือ่ นาไปขายต่อในประเทศพม่า

2. ผลของการกระทานาความเสือ่ มมาสูต่ นเองอย่างไรบ้าง
ถูกตารวจจับ มีประวัตอิ าชญากรรม

3. การกระทาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมอย่างไร
สังคมมีความหวาดกลัว และประชาชนสูญเสียทรัพย์สนิ มีผลต่อเศรษฐกิจของผูถ้ ูกลักทรัพย์
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ข่าวที่ 3
แก๊งตารวจปลอมอุ้มหนุ่มพม่า ไถเงิ น 4 พัน
เจ้าหน้าทีต่ ารวจ สภ.เมืองพัทยา ได้รบั แจ้งความร้องทุกข์จาก นายสมบูรณ์ อายุ 28 ปี ชายชาวพม่า ซึ่งเป็ นพนักงานเสิรฟ์
ทีร่ า้ นอาหารรัสเซียแห่งหนึ่งย่านแหลมบาลีฮาย ว่าถูกตารวจปลอมจับกุมตัวไปและปล้นเอาทรัพย์สนิ หลบหนีไป
โดยผูเ้ สียหายให้การว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 มี.ค. 2555 หลังจากเลิกงานได้ไปตลาดวัดชัย ขณะทีก่ าลังจะนังรถกลั
่
บห้องเช่า มี
ชายไทย 2 คน สวมเครื่องแบบคล้ายเจ้าหน้าทีต่ ารวจ เดินเข้ามาควบคุมตัวและขอตรวจดูบตั รต่างด้าว ตนเองจึงแจ้งกลับไปและ
โชว์ว่ามีเอกสารถูกต้องและทางานอยู่ทร่ี า้ นอาหาร แต่ชายกลุ่มดังกล่าวได้ยดึ กระเป๋ าสตางค์ทม่ี เี งินอยู่ 4,000 บาทไป ก่อนจับตัวขึน้
รถกระบะ โดยทีห่ ลังกระบะมีชายคล้ายตารวจอีกคน นังควบคุ
่
มตัวสาวประเภทสองอยู่ และมีอกี คนขับรถให้ รวมทัง้ หมดเป็ น 4 คน
ชายกลุ่มดังกล่าวได้ขบั รถวนทัวเมื
่ องพัทยา จนกระทังวนกลั
่
บมาถึงบริเวณหาดจอมเทียนจึงได้ปล่อยทิง้ ให้ตนเองลง พร้อมกับบอก
ว่าตนเองไม่ได้ทาสิง่ ผิดกฎหมายใดๆ และบอกให้ตนหาทางกลับเอง ก่อนจะหยิบเงิน 4,000 บาทในกระเป๋ าสตางค์ และโยนคืนให้
พร้อมกับขับรถหลบหนีไปอย่างลอยนวล
อย่างไรก็ตาม เบือ้ งต้นเจ้าหน้าทีต่ ารวจได้ทาการสอบสวนผูเ้ สียหายโดยละเอียด โดยผูเ้ สียหายยืนยันว่าจดจาใบหน้าชายกลุม่
ดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี จึงเร่งดาเนินการตรวจสอบว่าเป็ นเจ้าหน้าทีต่ ารวจในพืน้ ทีจ่ ริงหรือไม่ หากเป็ นมิจฉาชีพคาดว่าคงมีผตู้ กเป็ น
เหยื่อแล้วหลายราย
ที่มา : www.sanook.com/hot/tag/ลักทรัพย์ สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. ใครมีพฤติกรรมทีแ่ สดงว่าผิดเบญจศีล และผิดศีลในเรื่องใด
ตารวจปลอม ผิดศีลข้อ 2 เอาทรัพย์สนิ ของชาวพม่าไป

2. ผลของการกระทานาความเสือ่ มมาสูต่ นเองอย่างไรบ้าง
เมือ่ ตารวจจับได้จะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย และจะถูกบันทึกลงในแฟ้ มประวัติ

3. การกระทาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมอย่างไร
สังคมมีความหวาดระแวง อยูก่ นั อย่างไม่มคี วามสุข ผูเ้ สียหายสูญเสียทรัพย์สนิ ทาให้มคี วามยากลาบาก
ประชาชนขาดความเชือ่ ถือในตารวจท้องทีน่ นั ้
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ข่าวที่ 4
พระเมาเหล้ายุเณรคลังยาอาละวาดในวั
่
ด
พระเมาเหล้ายุเณรคลังยาบ้
่ า อาละวาดทุบกุฏพิ ระรูปอื่น ในวัดช้าง จ.อ่างทอง ไม่พอเอามีดอีโต้ไล่ฟันตารวจ โชคดีชาร์จ
ตัวทัน
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 3 ม.ค 2555 สภ.เมืองอ่างทอง รับแจ้งเหตุมพี ระสงฆ์และสามเณรคลุ้มคลังอาละวาด
่
ภายในวัดช้าง
ม.5 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง ทีเ่ กิดเหตุพบสามเณรชัยญา อายุ 16 ปี มีอาการคลุม้ คลัง่ ใช้มดี อีโต้ทุบทาลายกระจก และกุฏขิ อง
พระอานนท์ ฐิตวัฒโณ จนพังเสียหาย พร้อมตะโกนด่าว่าชอบไปฟ้ องเจ้าอาวาส โดยมีพระธีระ ธนวานิช อายุ 33 ปี ซึง่ มีอาการเมา
เหล้าคอยพูดจายุยง ตารวจจึงเข้าระงับเหตุและเกลี้ยกล่อมให้วางมีด แต่ปรากฏว่าสามเณรชัยญากลับถือมีดอีโต้วงิ่ เข้าไปไล่ฟัน
เจ้าหน้าทีต่ ารวจ แต่ถูกชาร์จจนจับกุมตัวไว้ได้
ส่วนพระธีระ พอเห็นตารวจก็รบี ถอดผ้าเหลืองออกสึกตัวเองทันที โดยสารภาพว่า ได้ด่มื เบียร์จนเมา ส่วนสามเณรชัยญายังมี
อาการคลุ้มคลังและประสาทหลอนกลั
่
วว่าจะมีคนมาฆ่า เจ้าหน้าทีจ่ งึ ควบคุมตัวไปตรวจปั สสาวะพบมีสมี ่วง ก่อนควบคุมตัวทัง้ คู่ไป
ดาเนินคดี
ที่มา : news.sanook.com/1089873/พระเมาเหล้ายุเณรคลังยาอาละวาดในวั
่
ด สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. ใครมีพฤติกรรมทีแ่ สดงว่าผิดเบญจศีล และผิดศีลในเรื่องใด
พระธีระ และสามเณรชัยญา ผิดศีลข้อ 5 ในการดืม่ ของมึนเมา

2. ผลของการกระทานาความเสื่อมมาสูต่ นเองอย่างไรบ้าง
ถูกตารวจจับ ชาวบ้านไม่นบั ถือ ต้องถูกสึกจากพระและเณร

3. การกระทาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมอย่างไร
นาความเสือ่ มเสียมาสู่สถาบันศาสนา อาจทาให้ผไู้ ม่หวังดีทาการโจมตีสถาบันศาสนาได้
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ใบงานที่ 1.2 เรื่อง อบำยมุข 6
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
เรื่องที่ 1
นากาลังเข้าจับกุมบ่อนการพนันซึ่งเปิ ดเล่นการพนันทัง้ ไฮโลและไพ่
เจ้าหน้าที่ตารวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นากาลังเข้าจับกุมบ่อนการพนันซึ่งเปิ ดเล่นการพนันทัง้ ไฮโลและไพ่
ภายในบ้านให้เช่าไม่มเี ลขที่ ซอยเจริญสุข อยู่ดา้ นหลังหอพัก 99 แมนชัน่ ย่านพัทยาใต้ ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สามารถจับกุมตัวนักพนันไว้ได้ทงั ้ หมดจานวน 15 คน แยกเป็ นชายจานวน 11 คน และ หญิง 4 คน พร้อมยึดของกลาง อุปกรณ์
การเล่นไฮโลและไพ่พร้อมเงินสดในการเล่นการพนันอีกจานวนหนึ่ง
สอบสวนผูต้ ้องหาให้การว่า ชักชวนกันมาเล่นการพนันภายในห้องเช่าดังกล่าวเป็ นประจาซึ่งจะแยกวงเล่นการพนันกันเป็ น
2 วง คือวงไฮโลเล่นกันจานวน 8 คน มี นายอภัยพงษ์ อายุ 34 ปี เป็ นเจ้ามือและวงไพ่ป๊อกเด้งเล่นกันจานวน 7 คน มี น.ส ดวงดาว
อายุ 42 ปี เป็ นเจ้ามือ หลังจับกุมเจ้าหน้ าที่ตารวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทัง้ หมดนาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา เพื่อ
ดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ที่มา : holidaypalace.in.th/ข่าวจับการพนันวันนี้ สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีเ่ ป็ นอบายมุข 6 เขามีการกระทาอย่างไร

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื หรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ
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เรื่องที่ 2
มดกับตักแตน
๊
ตัก้ แตนเจ้าสาราญตัวหนึ่งนิสยั เกีย จคร้านชอบความสะดวกสบาย ตลอดช่วงฤดู ร้อนที่สตั ว์อ่นื ๆ พากันหาอาหารไปเก็บ
สะสมไว้ในรังมันมัวแต่ร้องทาเพลงสนุ กสนานไปวันๆ ครัน้ ถึงฤดูหนาวหิมะตกหนักตัก้ แตนไม่สามารถหาอาหารกินได้ อดอยู่
หลายวันจนในทีส่ ุดต้องซมซานมาเคาะประตูรงั ของมดทีเ่ คยรูจ้ กั
“ได้โปรดเถิดเพื่อน ขออาหารให้ฉนั ประทังชีวติ สักหน่อยเมื่อพ้นฤดูหนาวอันแสนทารุณนี้แล้ว ฉันสัญญาว่าจะหามาใช้คนื ให้
เป็ นเท่าตัว” ตั ๊กแตนพยายามวิงวอน
“อ้าว…ก็เมื่อตอนฤดูรอ้ นทีใ่ ครๆ เขาพากันทามาหากินตัวเป็ นเกลียว เจ้ามัวทาอะไรอยู่” มดย้อนถาม
“ฉันไม่ได้อยู่เปล่าๆ หรอกนะ แต่ได้รอ้ งราทาเพลงตลอดเวลา เมื่อตอนทีเ่ ธอ และเพื่อนๆ ขนอาหารผ่านมาก็ได้ยนิ มิใช่หรือ”
“ได้ยนิ ซิ..ในเมื่อเจ้ามัวแต่รอ้ งเพลงตลอดฤดูรอ้ น เมื่อถึงฤดูหนาวก็จงเต้นราให้สนุกเถิด” กล่าวจบมดก็ปิดประตูทนั ที
ที่มา : sites.google.com/site/deejaijungv5/.../phvtu-krrm-khwam-khi-keiyc สืบค้นเมื่อ วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีเ่ ป็ นอบายมุข 6 เขามีการกระทาอย่างไร

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื หรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ
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เรื่องที่ 3
ตารวจจับพระสงฆ์พาหญิ งสาวเที่ยวกลางคืน
เจ้าหน้าทีต่ ารวจหนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา นาหลักฐานรูปถ่ายมามอบให้เจ้าคณะอาเภอปากช่อง เพื่อให้ดู
ถึงการปฏิบตั ติ นไม่เหมาะสมของพระผูใ้ หญ่ระดับพระครูรูปหนึ่งซึ่งเป็ นถึงเจ้าคณะตาบล โดยเมื่อกลางดึกเจ้าหน้าทีต่ ารวจ สภ.
หนองสาหร่าย ได้ตงั ้ จุดตรวจ ได้มรี ถกระบะฟอร์ด สีดา ขับมาเจอด่านในระยะกระชัน้ ชิด เห็นจวนตัว จึงรีบถอยหลังกลับรถเพื่อ
หลบหนี เจ้าหน้าทีจ่ งึ รีบขับรถติดตามพร้อมส่งสัญญานให้หยุด แต่กต็ ้องแปลกใจเพราะในรถพบชายหัวโล้น นุ่ งกางเกงขาสัน้ ใส่
เสือ้ ยืด สวมหมวก นั ่งหน้าคู่มากับสาวซึง่ เป็ นคนขับ และพบจีวรพระกองอยู่ในกระบะแค็ปด้านหลัง
เมื่อสอบถามโดยละเอียดรับสารภาพว่า เป็ นเจ้าอาวาสวัดซับหวาย ถนนบายพาส ต. หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง ชื่อพระครู
พิสุทธิ ์ อายุ 60 ปี บวชมา 28 พรรษา เป็ นนักธรรมเอก เป็ นเจ้าคณะตาบลคลองม่วง เขต 2 สังกัดวัดซับหวาย เป็ นทีร่ จู้ กั กันดีว่า
พระครูองค์น้ีมชี ่อื เสียงในด้านเมตตามหานิยม มีประชาชนโดยเฉพาะผูห้ ญิงไปทาพิธจี านวนมาก ซึ่งพระครูรูปนี้ หลังจากการรับ
สารภาพกับเจ้าหน้าทีต่ ารวจแล้วได้ขอร้องว่า ไม่อยากเป็ นข่าวดัง ขอเวลา 3 วัน จะพิจารณาตัวเองสึกจากการเป็ นพระ แต่กไ็ ด้
หลบหน้ามาโดยตลอด จนครบกาหนดก็ยงั เพิกเฉย ก่อนเจ้าคณะอาเภอปากช่องจะเรียกมาสึกทันที
ที่มา : www.kctv.co.th/.../ตารวจจับพระสงฆ์พาหญิงสาวเทีย่ วกลางคืน สืบค้นเมื่อ วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีเ่ ป็ นอบายมุข 6 เขามีการกระทาอย่างไร

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื หรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ
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เรื่องที่ 4
หนุ่มวัย 21 ปี เมาสุราขับรถ พุ่งชนตารวจขณะตัง้ ด่านสกัด เสียชีวิต 1 นาย
พนักงานสอบสวน สน.บางเสาธง ตรวจสอบภายในรถยนต์ฮอนด้าซีวคิ ทีน่ ายณัฐพงษ์ อายุ 21 ปี ขับขณะมีอาการมึนเมา
สุรา แล้วชน ส.ต.ท.ดาเนินสิน ผบ.หมู่งานป้ องกันและปราบปราม สน.บางเสาธง เสียชีวติ คาที่ บนถนนราชพฤกษ์ฝัง่ ขาออก โดย
เจ้าหน้าทีพ่ บขวดสุราตกอยู่ดา้ นข้างเบาะนังคนขั
่ บ จึงได้เก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ด.ต.มนัส เพื่อนร่วมงานของผูต้ ายเล่าว่า ช่วง 02.00 น. พวกตนได้รบั แจ้งว่า มีการแข่งขันประลองความเร็วบนถนนดังกล่าว
จึงได้นากาลัง 5 นาย ตัง้ ด่านสกัด แต่ทนั ใดนัน้ ก็มรี ถของนายณัฐพงษ์ ขับมาด้วยความเร็วสูงและพยายามหักหลบรถแท็กซี่ ทาให้
เสียการควบคุม หมุนฟาดกับขอบทางด้านขวา ก่อนจะพุ่งเข้าชนกับ ส.ต.ท.ดาเนินสิน อย่างแรง จนร่างลอยไปไกลกว่า 10 เมตร
เสียชีวติ ทันที ก่อนพุ่งเข้าชนรถยนต์คนั อื่นได้รบั ความเสียหายอีก 2 คัน ทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีอ่ ยู่ระหว่างการควบคุมนายณัฐพงษ์ ไป
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด เพื่อดาเนินคดีอาญาต่อไป
ที่มา : news.mthai.com/general-news/86271.html สืบค้นเมื่อ วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีเ่ ป็ นอบายมุข 6 เขามีการกระทาอย่างไร

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื หรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ
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ใบงานที่ 1.2 เรื่อง อบำยมุข 6

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
เรื่องที่ 1
นากาลังเข้าจับกุมบ่อนการพนันซึ่งเปิ ดเล่นการพนันทัง้ ไฮโลและไพ่
เจ้าหน้าที่ตารวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นากาลังเข้าจับกุมบ่อนการพนันซึ่งเปิ ดเล่นการพนันทัง้ ไฮโลและไพ่
ภายในบ้านให้เช่าไม่มเี ลขที่ ซอยเจริญสุข อยู่ดา้ นหลังหอพัก 99 แมนชัน่ ย่านพัทยาใต้ ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สามารถจับกุมตัวนักพนันไว้ได้ทงั ้ หมดจานวน 15 คน แยกเป็ นชายจานวน 11 คน และ หญิง 4 คน พร้อมยึดของกลาง อุปกรณ์
การเล่นไฮโลและไพ่ พร้อมเงินสดในการเล่นการพนันอีกจานวนหนึ่ง
สอบสวนผูต้ ้องหาให้การว่า ชักชวนกันมาเล่นการพนันภายในห้องเช่าดังกล่าวเป็ นประจาซึ่งจะแยกวงเล่ นการพนันกันเป็ น
2 วง คือวงไฮโลเล่นกันจานวน 8 คน มี นายอภัยพงษ์ อายุ 34 ปี เป็ นเจ้ามือและวงไพ่ป๊อกเด้งเล่นกันจานวน 7 คน มี
น.ส.
ดวงดาว อายุ 42 ปี เป็ นเจ้ามือ หลังจับกุมเจ้าหน้าทีต่ ารวจได้ควบคุมตัวผูต้ ้องหาทัง้ หมดนาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา
เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ที่มา : holidaypalace.in.th/ข่าวจับการพนันวันนี้ สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีเ่ ป็ นอบายมุข 6 เขามีการกระทาอย่างไร
กลุ่มนักพนัน มีการกระทาทีเ่ ป็นอบายมุข 6 ในเรือ่ งของการเล่นพนันไฮโลและไพ่

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร
ทาให้โดนตารวจจับ และเสือ่ มเสียชือ่ เสียง

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื หรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ
ทาให้ญาติพนี ่ ้อง หรือคนในครอบครัวเสียใจ เสือ่ มเสียชือ่ เสียงของวงศ์ตระกูล
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เรื่องที่ 2
มดกับตักแตน
๊
ตั ๊กแตนเจ้าสาราญตัวหนึ่งนิสยั เกียจคร้านชอบความสะดวกสบาย ตลอดช่วงฤดูร้อนที่สตั ว์อ่นื ๆ พากันหาอาหารไปเก็บ
สะสมไว้ในรังมันมัวแต่ร้องทาเพลงสนุ กสนานไปวันๆ ครัน้ ถึงฤดูหนาวหิมะตกหนักตัก๊ แตนไม่สามารถหาอาหารกินได้ อดอยู่
หลายวันจนในทีส่ ุดต้องซมซานมาเคาะประตูรงั ของมดทีเ่ คยรูจ้ กั
“ได้โปรดเถิดเพื่อน ขออาหารให้ฉนั ประทังชีวติ สักหน่อยเมื่อพ้นฤดูหนาวอันแสนทารุณนี้แล้ว ฉันสัญญาว่าจะหามาใช้คนื ให้
เป็ นเท่าตัว” ตั ๊กแตนพยายามวิงวอน
“อ้าว…ก็เมื่อตอนฤดูรอ้ นทีใ่ ครๆ เขาพากันทามาหากินตัวเป็ นเกลียว เจ้ามัวทาอะไรอยู่” มดย้อนถาม
“ฉันไม่ได้อยู่เปล่าๆ หรอกนะ แต่ได้รอ้ งราทาเพลงตลอดเวลา เมื่อตอนทีเ่ ธอ และเพื่อนๆ ขนอาหารผ่านมาก็ได้ยนิ มิใช่หรือ”
“ได้ยนิ ซิ..ในเมื่อเจ้ามัวแต่รอ้ งเพลงตลอดฤดูรอ้ น เมื่อถึงฤดูหนาวก็จงเต้นราให้สนุกเถิด” กล่าวจบมดก็ปิดประตูทนั ที
ที่มา : sites.google.com/site/deejaijungv5/.../phvtu-krrm-khwam-khi-keiyc สืบค้นเมื่อ วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีเ่ ป็ นอบายมุข 6 เขามีการกระทาอย่างไร
ตั ๊กแตนมีการกระทาทีเ่ ป็นอบายมุข 6 ในเรือ่ งของความเกียจคร้านการทางาน ไม่รจู้ กั กักตุนอาหาร

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร
ทาให้ตนเองได้รบั ความลาบากในยามฤดูหนาว เพราะไม่มอี าหารกิน

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื หรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ
ถ้ามีคนยอมช่วยเหลือก็จะทาให้เขาผูน้ ัน้ ได้รบั ความเดือดร้อน เพราะต้องคอยแบ่งอาหารให้ตั ๊กแตนเจ้าสาราญตัวนี้
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เรื่องที่ 3
ตารวจจับพระสงฆ์พาหญิ งสาวเที่ยวกลางคืน
เจ้าหน้าทีต่ ารวจหนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา นาหลักฐานรูปถ่ายมามอบให้เจ้าคณะอาเภอปากช่อง เพื่อให้ดู
ถึงการปฏิบตั ติ นไม่เหมาะสมของพระผูใ้ หญ่ระดับพระครูรูปหนึ่งซึ่งเป็ นถึงเจ้าคณะตาบล โดยเมื่อกลางดึกเจ้าหน้าทีต่ ารวจ สภ.
หนองสาหร่าย ได้ตงั ้ จุดตรวจ ได้มรี ถกระบะฟอร์ด สีดา ขับมาเจอด่านในระยะกระชัน้ ชิด เห็นจวนตัว จึงรีบถอยหลังกลับรถเพื่อ
หลบหนี เจ้าหน้าทีจ่ งึ รีบขับรถติดตามพร้อมส่งสัญญานให้หยุด แต่กต็ ้องแปลกใจเพราะในรถพบชายหัวโล้น นุ่ งกางเกงขาสัน้ ใส่
เสือ้ ยืด สวมหมวก นั ่งหน้าคู่มากับสาวซึง่ เป็ นคนขับ และพบจีวรพระกองอยู่ในกระบะแค็ปด้านหลัง
เมื่อสอบถามโดยละเอียดรับสารภาพว่า เป็ นเจ้าอาวาสวัดซับหวาย ถนนบายพาส ต. หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง ชื่อพระครู
พิสุทธิ ์ อายุ 60 ปี บวชมา 28 พรรษา เป็ นนักธรรมเอก เป็ นเจ้าคณะตาบลคลองม่วง เขต 2 สังกัดวัดซับหวาย เป็ นทีร่ จู้ กั กันดีว่า
พระครูองค์น้ีมชี ่อื เสียงในด้านเมตตามหานิยม มีประชาชนโดยเฉพาะผูห้ ญิง ไปทาพิธจี านวนมาก ซึ่งพระครูรูปนี้ หลังจากการรับ
สารภาพกับเจ้าหน้าทีต่ ารวจแล้วได้ขอร้องว่า ไม่อยากเป็ นข่าวดัง ขอเวลา 3 วัน จะพิจารณาตัวเองสึกจากการเป็ นพระ แต่กไ็ ด้
หลบหน้ามาโดยตลอด จนครบกาหนดก็ยงั เพิกเฉย ก่อนเจ้าคณะอาเภอปากช่องจะเรียกมาสึกทันที
ที่มา : www.kctv.co.th/.../ตารวจจับพระสงฆ์พาหญิงสาวเทีย่ วกลางคืน สืบค้นเมื่อ วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีเ่ ป็ นอบายมุข 6 เขามีการกระทาอย่างไร
พระครูวสิ ุทธิม์ กี ารกระทาทีเ่ ป็นอบายมุข 6 ในเรือ่ งของการเทีย่ วกลางคืน

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร
ทาให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียงทีส่ ะสมมา คนทัวไปขาดความนั
่
บถือ

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื หรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ
ทาให้สถาบันศาสนาเสือ่ มเสีย คนทัวไปขาดความเชื
่
อ่ ถือในพระสงฆ์ และสถาบันศาสนา
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เรื่องที่ 4
หนุ่มวัย 21 ปี เมาสุราขับรถ พุ่งชนตารวจขณะตัง้ ด่านสกัด เสียชีวิต 1 นาย
พนักงานสอบสวน สน.บางเสาธง ตรวจสอบภายในรถยนต์ฮอนด้าซีวคิ ทีน่ ายณัฐพงษ์ อายุ 21 ปี ขับขณะมีอาการมึนเมา
สุรา แล้วชน ส.ต.ท.ดาเนินสิน ผบ.หมู่งานป้ องกันและปราบปราม สน.บางเสาธง เสียชีวติ คาที่ บนถนนราชพฤกษ์ฝัง่ ขาออก โดย
เจ้าหน้าทีพ่ บขวดสุราตกอยู่ดา้ นข้างเบาะนังคนขั
่ บ จึงได้เก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ด.ต.มนัส เพื่อนร่วมงานของผูต้ ายเล่าว่า ช่วง 02.00 น. พวกตนได้รบั แจ้งว่า มีการแข่งขันประลองความเร็วบนถนนดังกล่าว
จึงได้นากาลัง 5 นาย ตัง้ ด่านสกัด แต่ทนั ใดนัน้ ก็มรี ถของนายณัฐพงษ์ ขับมาด้วยความเร็วสูงและพยายามหักหลบรถแท็กซี่ ทาให้
เสียการควบคุม หมุนฟาดกับขอบทางด้านขวา ก่อนจะพุ่งเข้าชนกับ ส.ต.ท.ดาเนินสิน อย่างแรง จนร่างลอยไปไกลกว่า 10 เมตร
เสียชีวติ ทันที ก่อนพุ่งเข้าชนรถยนต์คนั อื่นได้รบั ความเสียหายอีก 2 คัน ทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีอ่ ยู่ระหว่างการควบคุมนายณัฐพงษ์ ไป
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด เพื่อดาเนินคดีอาญาต่อไป
ที่มา : news.mthai.com/general-news/86271.html สืบค้นเมื่อ วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีเ่ ป็ นอบายมุข 6 เขามีการกระทาอย่างไร
นายณัฐพงษ์มกี ารกระทาทีเ่ ป็นอบายมุข 6 ในเรือ่ งของการดืม่ น้ าเมา

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร
ทาให้โดนตารวจจับ เพราะขับรถชนคนตาย โดยทีต่ นเองไม่รตู้ วั

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื หรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ
ทาให้ครอบครัว และญาติพนี ่ ้องของตนเองเสียใจ และทาให้คนอืน่ ต้องมาตายเพราะตนเองเมาไม่ได้สติแล้วขับรถ
ครอบครัวของผูต้ ายได้รบั ความเดือดร้อน
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ใบงานที่ 1.3 เรื่อง อกุศลมูล 3
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
ข่าวที่ 1
ต่าย ศาลตัดสิ นจาคุก 2 ปี ฐานยักยอกทรัพย์
ศาลตัดสินจาคุก 2 ปี ตลกก่อนบ่ายฯ ต่าย ข้อหายักยอกทรัพย์ รับสารภาพเหลือติด 1 ปี ศาลแขวงพระนครเหนือ ถนน
รัชดาภิเษก ศาลได้มคี าพิพากษาคดีท่ี นายสุกฤษณ์ อายุ 23 ปี เป็ นโจทก์ฟ้อง นายกิติศกั ดิ ์ หรือต่าย อายุ 41 ปี ตลกก่อนบ่าย
คลายเครียด และผูก้ องเจ้าเสน่ห์ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์
สืบเนื่องจาก นายสุกฤษณ์ ได้เช่าซื้อรถยนต์ จากบริษทั จีอแี คปปิ ตอลออโต้ลสี ต่อมานายต่าย ได้มาเช่าซื้อต่อไป โดยตกลงทา
สัญญาเปลี่ยนผูเ้ ช่าซื้อ แต่นายต่าย ได้รบั รถไปแต่ไม่ยอมเปลี่ยนชื่อผูเ้ ช่าซื้อ นายสุกฤษณ์ จึงบอกเลิกสัญญาซื้อขาย แต่นายต่าย
กลับไม่ยอมคืนรถ จึงถือว่าเจตนาทุจริต
ศาลจึงตัดสินว่า นายต่าย เจตนาทุจริต มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 โทษจาคุก 2 ปี แต่จาเลยรับ
สารภาพ ศาลลดโทษให้กง่ึ หนึ่งเหลือจาคุก 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา ภายหลังนายต่าย ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว แต่ศาลได้ส่งให้ศาล
อุทธรณ์พจิ ารณาประกันตัว ศาลแขวงพระนครเหนือจึงออกหมายขังส่งตัวตลกต่าย ไปทีเ่ รือนจาพิเศษกรุงเทพ
ที่มา : www.sanook.com/hot/tag/ยักยอกทรัพย์ สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีเ่ ป็ นอกุศลมูล 3 เขามีการกระทาอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื หรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ
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ข่าวที่ 2
เด็กหญิ งวัย 14 ตัง้ แก๊งลักรถหาเงิ นเที่ยวผับขายตัว
ชุดสืบสวนจังหวัดอุดรธานี แถลงผลการจับกุมตัวกลุ่มเยาวชนหญิงอายุ 14 ปี ตัง้ แก๊งลักรถมอเตอร์ไซต์ มีสมาชิกทัง้ หมด
4 คน โดยประกอบไปด้วยเด็กหญิง นก (นามสมมุ ติ) วัย 14 ปี และวัยรุ่นชายอีก 3 คน มีของกลางเป็ นรถมอเตอร์ไซต์ 3 คัน
เด็กหญิงรายนี้ กล่าวว่า เริม่ ก่อเหตุลกั รถมอเตอร์ไซต์ตงั ้ แต่ปีทแ่ี ล้ว โดยจะมุ่งเป้ าไปทีร่ ถทีม่ กี ุญแจเสียบเอาไว้ จากนัน้ จึงขโมยขับ
ออกมาให้เพื่อนทีเ่ ช่าบ้านอยู่ นาไปขายต่อหรือจานา แต่ได้หยุดไปช่วงหนึ่ง และเมื่อทราบข่าวว่าจะมีการประชุม ครม.ทีอ่ ุดรธานี จึง
กลับมาตระเวนลักรถอีกครัง้ เนื่องจากคิดว่าการประชุม ครม. ในครัง้ นี้จะมีผตู้ ดิ ตามเยอะ มีคนเทีย่ วคึกคัก เพื่อนาเงินไปเทีย่ วผับ
และเผื่อจะมีคนเรียกไปนอนด้วย ก็จะได้เงินมาเพิม่
ที่มา : http://news.mthai.com สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีเ่ ป็ นอกุศลมูล 3 เขามีการกระทาอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื หรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ
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ข่าวที่ 3
ตารวจแหลมฉบัง จับสาวใหญ่ก่อเหตุฉ้อโกงประชาชน
ต ารวจแหลมฉบัง จับ สาวใหญ่ก่ อ เหตุฉ้อ โกงประชาชน ปลอมแปลงเอกสารประกัน ภัย รถยนต์ มีผู้เ สีย หายได้รบั ความ
เดือดร้อนเป็ นจานวนมาก
พ.ต.อ.ศักดิ ์รพี ผกก.สภ.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แถลงข่าวการจับกุมนางปราณี อายุ 43 ปี ก่อเหตุหลอกลวงและ
ฉ้อโกงประชาชน เป็ นจานวนมาก ด้วยการออกเอกสารประกันภัยรถยนต์ปลอมให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าทีท่ าประกันกับผูต้ อ้ งหา
ดังกล่าวจะไม่สามารถนารถยนต์ทป่ี ระสบอุบตั เิ หตุไปซ่อมแซมได้ เนื่องจากหลักฐานและเอกสารปลอมทัง้ สิน้
ด้าน นางปราณี ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้นากรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง ไปว่าจ้างร้านรับถ่ายเอกสาร พิมพ์
แบบฟอร์มดังกล่าวให้เหมือนกรมธรรม์จริง และนาไปขายให้ลูกค้า ซึง่ มีผมู้ าทากรมธรรม์ปลอมกับตนหลายราย แต่กม็ าถูกจับกุมได้
หลัง ลู ก ค้า น ารถยนต์ไ ปซ่ อ มเคลมประกัน ภัย แต่ ไ ม่ สามารถซ่ อ มได้ จึง ไปแจ้ง ความต่ อ เจ้า หน้ า ที่ต ารวจ จนมาถู ก จับ กุ ม ได้
ดังกล่าว ส่วนลูกค้าทีไ่ ปทากรมธรรม์กบั นางปราณีนนั ้ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลืออะไรได้ เนื่องจากเอกสารทุกอย่าง
เป็ นของปลอม ดังนัน้ ผูท้ เ่ี สียหายจะต้องไปฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหายกันเอง
ที่มา : news.sanook.com/1089873/ตารวจแหลมฉบัง จับสาวใหญ่ก่อเหตุฉ้อโกงประชาชน
สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีเ่ ป็ นอกุศลมูล 3 เขามีการกระทาอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื หรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ
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ข่าวที่ 4
นักเรียนหญิ งฉุนโดนล้อ! ตบแล้วแทงเพื่อนตุ๊ดดับ
ผู้ป กครอง และ ด.ญ.แนน (นามสมมุ ติ) อายุ 14 ปี นั ก เรีย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ท่ี 3 ของโรงเรียนแห่ง หนึ่ งใน อ.ท่ า ศาลา
จ.นครศรีธรรมราช ได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้ าที่ตารวจ หลัง ด.ญ.แนน ก่อเหตุตบตีกับเพื่อนร่วมชัน้ เรียนและใช้มดี จ้วงแทงจน
เสียชีวติ เนื่องจากถูกเพื่อนล้อเลียนถาโถมอยู่ตลอดเวลา
เจ้าหน้าทีต่ ารวจ สภ.ท่าศาลา ได้รบั แจ้งว่าเกิดเหตุเด็กตบตีกนั ก่อนจะใช้มดี จ้วงแทงจนมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บและได้เสียชีวติ ที่
โรงพยาบาลในเวลาต่อมา จากการตรวจสอบสภาพศพ นายอ๋อง (นามสมมุต)ิ อายุ 15 ปี ถูกแทงด้วยอาวุธมีดทีห่ น้าอกซ้ายลึกตัด
ขัว้ หัวใจ นอกจากนี้ตามร่างกายยังพบร่องรอยการต่อสู้ ขีดข่วน ฟกช้า เมื่อสืบทราบจากพยานทีเ่ ห็นเหตุการณ์ระบุว่า เพื่อนร่วมชัน้
ทะเลาะตบตีกนั ก่อนจะลงมือใช้มดี แทงจนเสียชีวติ
ต่อมาในช่วงเย็น ผูป้ กครอง คุณครู และเพื่อนนักเรียน ได้พา ด.ญ.แนน ผูก้ ่อเหตุเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าทีต่ ารวจ ในสภาพที่
ยังตื่นตกใจกับเหตุการณ์ ตามร่างกายพบร่องรอยการต่อสู้ เมื่อสงบสติอารมณ์ได้สกั พัก จึงยอมให้การว่าตนกับเพื่อนร่วมชัน้ ที่
เสียชีวติ เคยมีปัญหาทะเลาะกันแบบนี้มาตัง้ แต่เรียนชัน้ ม.1 แล้ว โดยเขาเป็ นผูช้ ายตุง้ ติง้ ชอบพูดจาล้อเลียน และดูถูกตนเองว่าตัว
ดา ขี้เหร่ ไม่สวย แต่ตนก็เลี่ยงไม่สนใจอยู่บ่อยครัง้ จนกระทังล่
่ าสุดในวันเกิดเหตุเป็ นวันงานโรงเรียน ตนกับเขาได้เจอกัน ที่
สวนสาธารณะของอาเภอ และได้ทะเลาะตบตีกันอย่างรุนแรงเพราะเรื่องเดิมๆ แต่ตนสู้แรงผู้ชายไม่ไหว จึงใช้มดี พกแทงสวน
กลับไปอย่างไม่ตงั ้ ใจ ก่อนจะมาทราบว่าคู่กรณีเสียชีวติ ดังกล่าว
ที่มา : news.sanook.com/1089873/นร.หญิงฉุนโดนล้อ! ตบแล้วแทงเพื่อนตุ๊ดดับ
สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีเ่ ป็ นอกุศลมูล 3 เขามีการกระทาอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื หรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ
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ใบงานที่ 1.3 เรื่อง อกุศลมูล

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
ข่าวที่ 1
ต่าย ศาลตัดสิ นจาคุก 2 ปี ฐานยักยอกทรัพย์
ศาลตัดสินจาคุก 2 ปี ตลกก่อนบ่ายฯ ต่าย ข้อหายักยอกทรัพย์ รับสารภาพเหลือติด 1 ปี ศาลแขวงพระนครเหนือ ถนน
รัชดาภิเษก ศาลได้มคี าพิพากษาคดีท่ี นายสุกฤษณ์ อายุ 23 ปี เป็ นโจทก์ฟ้อง นายกิติศกั ดิ ์ หรือต่าย อายุ 41 ปี ตลกก่อนบ่าย
คลายเครียด และผูก้ องเจ้าเสน่ห์ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์
สืบเนื่องจาก นายสุกฤษณ์ ได้เช่าซื้อรถยนต์ จากบริษทั จีอแี คปปิ ตอลออโต้ลสี ต่อมานายต่าย ได้มาเช่าซื้อต่อไป โดยตกลงทา
สัญญาเปลี่ยนผูเ้ ช่าซื้อ แต่นายต่าย ได้รบั รถไปแต่ไม่ยอมเปลี่ยนชื่อผูเ้ ช่าซื้อ นายสุกฤษณ์ จึงบอกเลิกสัญญาซื้อขาย แต่นายต่าย
กลับไม่ยอมคืนรถ จึงถือว่าเจตนาทุจริต
ศาลจึงตัดสินว่า นายต่าย เจตนาทุจริต มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 โทษจาคุก 2 ปี แต่จาเลยรับ
สารภาพ ศาลลดโทษให้กง่ึ หนึ่งเหลือจาคุก 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา ภายหลังนายต่าย ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว แต่ศาลได้ส่งให้ศาล
อุทธรณ์พจิ ารณาประกันตัว ศาลแขวงพระนครเหนือจึงออกหมายขังส่งตัวตลกต่าย ไปทีเ่ รือนจาพิเศษกรุงเทพ
ที่มา : www.sanook.com/hot/tag/ยักยอกทรัพย์ สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีเ่ ป็ นอกุศลมูล 3 เขามีการกระทาอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ
ต่าย มีการกระทาทีแ่ สดงถึงความโลภ ยักยอกทรัพย์ของผูอ้ นื ่

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร
เสือ่ มเสียชือ่ เสียง และถูกลงโทษตามกฎหมาย

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื หรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ
ทาให้สงั คมได้แบบอย่างทีไ่ ม่ดี บุคคลในวงการบันเทิงอาจได้รบั ผลกระทบในด้านขาดความเชือ่ ถือ และผูท้ ถี ่ ูกยักยอก
ทรัพย์ได้รบั ความเสียหายเดือดร้อนเพราะเสียทรัพย์
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ข่าวที่ 2
เด็กหญิ งวัย 14 ตัง้ แก๊งลักรถหาเงิ นเที่ยวผับขายตัว
ชุดสืบสวนจังหวัดอุดรธานี แถลงผลการจับกุมตัวกลุ่มเยาวชนหญิงอายุ 14 ปี ตัง้ แก๊งลักรถมอเตอร์ไซต์ มีสมาชิกทัง้ หมด
4 คน โดยประกอบไปด้วยเด็กหญิง นก (นามสมมุ ติ) วัย 14 ปี และวัยรุ่นชายอีก 3 คน มีของกลางเป็ นรถมอเตอร์ไซต์ 3 คัน
เด็กหญิงรายนี้ กล่าวว่า เริม่ ก่อเหตุลกั รถมอเตอร์ไซต์ตงั ้ แต่ปีทแ่ี ล้ว โดยจะมุ่งเป้ าไปทีร่ ถทีม่ กี ุญแจเสียบเอาไว้ จากนัน้ จึงขโมยขับ
ออกมาให้เพื่อนทีเ่ ช่าบ้านอยู่ นาไปขายต่อหรือจานา แต่ได้หยุดไปช่วงหนึ่ง และเมื่อทราบข่าวว่าจะมีการประชุม ครม.ทีอ่ ุดรธานี จึง
กลับมาตระเวนลักรถอีกครัง้ เนื่องจากคิดว่าการประชุม ครม. ในครัง้ นี้จะมีผตู้ ดิ ตามเยอะ มีคนเทีย่ วคึกคัก เพื่อนาเงินไปเทีย่ วผับ
และเผื่อจะมีคนเรียกไปนอนด้วย ก็จะได้เงินมาเพิม่
ที่มา : http://news.mthai.com สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. การกระทาของใครจัดว่าเป็ นอกุศลมูล 3 ยกตัวอย่างประกอบ
การกระทาของเยาวชนหญิงอายุ 14 ปี และวัยรุ่นชาย 3 คน ตัง้ แก๊งลักรถมอเตอร์ไซต์ เพราะมีความโลภ
อยากได้ของคนอืน่

2. ผลของการกระทานาความเสือ่ มมาสูต่ นเองอย่างไรบ้าง
ถูกตารวจจับ และถูกลงโทษตามกฎหมาย เสือ่ มเสียชือ่ เสียง

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื หรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ
สังคมหวาดผวาไม่เป็นสุข กลัวจะถูกลักขโมยมอเตอร์ไซด์
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ข่าวที่ 3
ตารวจแหลมฉบัง จับสาวใหญ่ก่อเหตุฉ้อโกงประชาชน
ต ารวจแหลมฉบัง จับ สาวใหญ่ก่ อ เหตุฉ้อ โกงประชาชน ปลอมแปลงเอกสารประกัน ภัย รถยนต์ มีผู้เ สีย หายได้รบั ความ
เดือดร้อนเป็ นจานวนมาก
พ.ต.อ.ศักดิ ์รพี ผกก.สภ.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แถลงข่าวการจับกุมนางปราณี อายุ 43 ปี ก่อเหตุหลอกลวงและ
ฉ้อโกงประชาชน เป็ นจานวนมาก ด้วยการออกเอกสารประกันภัยรถยนต์ปลอมให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าที่ทาประกันกับผู้ต้องหา
ดังกล่าวจะไม่สามารถนารถยนต์ทป่ี ระสบอุบตั เิ หตุไปซ่อมแซมได้ เนื่องจากหลักฐานและเอกสารปลอมทัง้ สิน้
ด้าน นางปราณี ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้นากรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง ไปว่าจ้างร้านรับถ่ายเอกสาร พิมพ์
แบบฟอร์มดังกล่าวให้เหมือนกรมธรรม์จริง และนาไปขายให้ลูกค้า ซึง่ มีผมู้ าทากรมธรรม์ปลอมกับตนหลายราย แต่กม็ าถูกจับกุมได้
หลัง ลู ก ค้า น ารถยนต์ไ ปซ่ อ มเคลมประกัน ภัย แต่ ไ ม่ สามารถซ่ อ มได้ จึง ไปแจ้ง ความต่ อ เจ้า หน้ า ที่ต ารวจ จนมาถู ก จับ กุ ม ได้
ดังกล่าว ส่วนลูกค้าทีไ่ ปทากรมธรรม์กบั นางปราณีนนั ้ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลืออะไรได้ เนื่องจากเอกสารทุกอย่าง
เป็ นของปลอม ดังนัน้ ผูท้ เ่ี สียหายจะต้องไปฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหายกันเอง
ที่มา : news.sanook.com/1089873/ตารวจแหลมฉบัง จับสาวใหญ่ก่อเหตุฉ้อโกงประชาชน

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีเ่ ป็ นอกุศลมูล ยกตัวอย่างประกอบ
นางปราณี มีการกระทาทีเ่ ป็นอกุศลมูล โดยการปลอมเอกสารประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้า

2. ผลของการกระทานาความเสือ่ มมาสูต่ นเองอย่างไรบ้าง
ถูกตารวจจับ และถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย

4. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื หรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ
ผูท้ ที ่ าประกันภัยรถยนต์ไม่สามารถนารถยนต์ทปี ่ ระสบอุบตั เิ หตุไปซ่อมได้ จึงได้รบั ความเดือดร้อน
และประชาชนทัวไปอาจขาดความเชื
่
อ่ ถือในบริษทั ประกันภัย
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ข่าวที่ 4
นักเรียนหญิ งฉุนโดนล้อ! ตบแล้วแทงเพื่อนตุ๊ดดับ
ผู้ป กครอง และ ด.ญ.แนน (นามสมมุ ติ) อายุ 14 ปี นั ก เรีย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ท่ี 3 ของโรงเรียนแห่ง หนึ่ งใน อ.ท่ า ศาลา
จ.นครศรีธรรมราช ได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้ าที่ตารวจ หลัง ด.ญ.แนน ก่อเหตุตบตีกับเพื่อนร่วมชัน้ เรียนและใช้มดี จ้วงแทงจน
เสียชีวติ เนื่องจากถูกเพื่อนล้อเลียนถาโถมอยู่ตลอดเวลา
เจ้าหน้าทีต่ ารวจ สภ.ท่าศาลา ได้รบั แจ้งว่ าเกิดเหตุเด็กตบตีกนั ก่อนจะใช้มดี จ้วงแทงจนมีผู้ได้รบั บาดเจ็บและได้เสียชีวติ ที่
โรงพยาบาลในเวลาต่อมา จากการตรวจสอบสภาพศพ นายอ๋อง (นามสมมุต)ิ อายุ 15 ปี ถูกแทงด้วยอาวุธมีดทีห่ น้าอกซ้ายลึกตัด
ขัว้ หัวใจ นอกจากนี้ตามร่างกายยังพบร่องรอยการต่อสู้ ขีดข่วน ฟกช้า เมื่อสืบทราบจากพยานทีเ่ ห็นเหตุการณ์ระบุว่า เพื่อนร่วมชัน้
ทะเลาะตบตีกนั ก่อนจะลงมือใช้มดี แทงจนเสียชีวติ
ต่อมาในช่วงเย็น ผูป้ กครอง คุณครู และเพื่อนนักเรียน ได้พา ด.ญ.แนน ผูก้ ่อเหตุเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าทีต่ ารวจ ในสภาพที่
ยังตื่นตกใจกับเหตุการณ์ ตามร่างกายพบร่องรอยการต่อสู้ เมื่อสงบสติอารมณ์ได้สกั พัก จึงยอมให้การว่าตนกับเพื่อนร่วมชัน้ ที่
เสียชีวติ เคยมีปัญหาทะเลาะกันแบบนี้มาตัง้ แต่เรียนชัน้ ม.1 แล้ว โดยเขาเป็ นผูช้ ายตุง้ ติง้ ชอบพูดจาล้อเลียน และดูถูกตนเองว่าตัว
ดา ขี้เหร่ ไม่สวย แต่ตนก็เลี่ยงไม่สนใจอยู่บ่อยครัง้ จนกระทังล่
่ าสุดในวันเกิดเหตุเป็ นวันงานโรงเรียน ตนกับเขาได้เจอกัน ที่
สวนสาธารณะของอาเภอ และได้ทะเลาะตบตีกันอย่างรุนแรงเพราะเรื่องเดิมๆ แต่ตนสู้แรงผู้ชายไม่ไหว จึงใช้มดี พกแทงสวน
กลับไปอย่างไม่ตงั ้ ใจ ก่อนจะมาทราบว่าคู่กรณีเสียชีวติ ดังกล่าว
ที่มา : news.sanook.com/1089873/นร.หญิงฉุนโดนล้อ! ตบแล้วแทงเพื่อนตุ๊ดดับ
สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาทีเ่ ป็ นอกุศลมูล 3 ยกตัวอย่างประกอบ
เด็กหญิงแนน มีการกระทาทีแ่ สดงถึงโทสะ มีความโกรธนายอ๋อง และทาร้ายนายอ๋องจนเสียชีวติ

2. ผลของการกระทานาความเสือ่ มมาสูต่ นเองอย่างไรบ้าง
ถูกตารวจจับมาดาเนินคดี เสียอนาคตด้านการศึกษา

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ่นื หรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ
เพือ่ นร่วมชัน้ มีความหวาดผวาต่อเหตุการณ์ โรงเรียนเสียชือ่ เสียง พ่อแม่ญาติพนี ่ ้องเสียใจ
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

ราคา

นามปากกา
ปี ทพ่ี มิ พ์
พ.ศ.

เวลา

1. สาระสาคัญของเรื่อง

2. วิเคราะห์ขอ้ คิด/ประโยชน์ทไ่ี ด้จากเรื่องทีอ่ ่าน

3. สิง่ ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

4. ข้อเสนอแนะของครู

ลงชื่อ
(

นักเรียน
)

ลงชื่อ

ผูป้ กครอง
)

(

ลงชื่อ
(

ครูผสู้ อน
)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย
ผลงานมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
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3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

การทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติ กรรม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

ความมีวินัย
3

2

1

ความมีน้าใจ
เอื้อเฟื้ อ
เสียสละ
3 2 1

การรับฟัง
ความคิ ดเห็น

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การตรงต่อ
เวลา

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

88 พระพุทธศาสนา ป.6

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

รายการประเมิ น

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ
ทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง และเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพื่อนด้าน
ความซื่อสัตย์
3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
มีความรับผิดชอบ
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.1 ตัง้ ใจเรียน
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
แหล่งการเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้อย่าง
เหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรู้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
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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

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

7. รักความเป็ นไทย

7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย

6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ 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 กำรทำควำมดี
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาในเรื่องการทาความดี ย่อมทาให้การดาเนินชีวติ เป็ นไปในทางที่
ถูกต้องดีงาม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.6/4

ป.6/7
ส.1.2
ป.6/1
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

วิเคราะห์ความสาคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3
ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิง่ เสพติด
อธิบายความรูเ้ กีย่ วกับสถานทีต่ า่ งๆ ในศาสนสถาน และปฏิบตั ติ นได้อย่างเหมาะสม

1) วิเคราะห์ความสาคัญของหลักธรรมเบญจธรรม กุศลมูล 3 พละ 4 คารวะ 6 กตัญญูกตเวทีต่อ
พระมหากษัตริย์ มงคล 38 และการทาจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิได้
์
2) เสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมเบญจธรรม กุศลมูล 3 พละ 4 คารวะ 6 กตัญญูกตเวทีตอ่
พระมหากษัตริย์ มงคล 38 การทาจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ ์ และนาไปปฏิบตั ไิ ด้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง


โอวาท 3
(1) ทาความดี
- เบญจธรรม
- กุศลมูล 3
- พละ 4
- คารวะ 6
- กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์
- มงคล 38 : มีวนิ ัย การงานไม่มโี ทษ ไม่ประมาทในธรรม
(2) ทาจิตให้บริสุทธิ ์ (บริหารจิตและเจริญปั ญญา)

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล

2) ทักษะการวิเคราะห์

3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มีจติ สาธารณะ

(ชั่วโมงที่ 1)

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : เพลงความฝันอันสูงสุด

1. ครูให้นกั เรียนร้องเพลงความฝั นอันสูงสุด แล้วร่วมกันวิเคราะห์
บทเพลงและตอบคาถาม เช่น
- บทเพลงมีสาระเกีย่ วกับการทาความดีอย่างไรบ้าง
- ข้อคิดทีน่ ักเรียนได้จากบทเพลง คืออะไร
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า บทเพลงดังกล่าวมีสาระสาคัญที่
เร้าใจให้บุคคลกระทาความดีซง่ึ สอดคล้องกับหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 2.1

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมมือกัน
แสวงหาความรูเ้ กีย่ วกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน
และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ในหัวข้อต่อไปนี้
1) เบญจธรรม
2) กุศลมูล 3
3) พละ 4
4) คารวะ 6
5) กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์
6) มงคล 38 (มีวนิ ัย การงานไม่มโี ทษ ไม่ประมาทในธรรม)
7) การทาจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ ์
จากนัน้ บันทึกความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้
สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาค้นคว้ามาอภิปราย
ร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้
2) ความหมาย
3) สาระสาคัญของหลักธรรม และตัวอย่างการปฏิบตั ิ
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 นักเรียนมีความประทับใจในการทาความดีของ
ใครบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

(ชั่วโมงที่ 2)

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้
4. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง การทาความ
ดี โดยให้สมาชิกแต่ละคนวิเคราะห์และตอบคาถามในกรณีศกึ ษา
5. สมาชิกแต่ละคนผลัดกันเล่าผลงานของตนให้เพื่อนฟั ง และให้
สมาชิกคนอื่นช่วยกันเสนอแนะเพิม่ เติมอย่างมีเหตุผล
6. สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลงานกลุ่มละ
1 กรณีศกึ ษา และให้กลุม่ อื่นทีม่ ผี ลงานแตกต่างออกไปได้
นาเสนอเพิม่ เติม
8. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
ขัน้ ที ่ 4 พิ สจู น์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอแนะแนวทางการทาความดีตาม
หลักธรรมทีไ่ ด้ศกึ ษาไปแล้ว
4. นักเรียนแต่ละคนเลือกแนวทางการปฏิบตั ติ น แล้วนาไปปฏิบตั ิ
เป็ นเวลา 1-2 เดือน โดยให้ครอบคลุมหัวข้อทีก่ าหนด
5. นักเรียนส่งรายงานผลการปฏิบตั ติ นในการทาความดีต่อครูผสู้ อน
ตามทีก่ าหนด
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 ถ้าคนในสังคมประพฤติ ดีทงั ้ กาย วาจา ใจ จะมี
ผลดีอย่างไร
(สังคมมีความสงบสุข)

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนเคยทาความดีในเรื่องใดบ้าง สอดคล้อง
กับหลักธรรมใด จงอธิ บาย
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นในการทาความดีตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาทีส่ อดคล้องกับเบญจธรรม กุศลมูล 3 พละ 4
คารวะ 6 กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ มงคล 38 และการทาจิตให้
ผ่องใสบริสุทธิ ์
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทารายงานผลการปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมการทาความดี
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงถึงความเคารพในพระรัตนตรัย
2) การปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา
3) การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท 3
4) การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท 3
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7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมีจติ สาธารณะ
ตรวจรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมการทา
ความดี

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบประเมินรายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมการทาความดี

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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) วศิน อินทสระ. 2545. หลักคาสอนสาคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญาเถรวาท). กรุงเทพฯ :
โอเดียนสโตร์.
(2) สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2522. หลักพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครัง้ ที่ 6 กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
3) เพลง ความฝันอันสูงสุด
4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การทาความดี
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมกำรทำควำมดี
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงถึงความเคารพในพระรัตนตรัย
การปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา
การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท 3
การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท 3
รวม

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

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

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

10 - 12
6-9

ดี
พอใช้

ต่ากว่า 6

ปรับปรุง
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เอกสารประกอบการสอน
เพลง ควำมฝันอันสูงสุด
ทานอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช
คาร้อง : ท่านผูห้ ญิงมณีรตั น์ บุนนาค

ขอฝันใฝ่ ในฝันอันเหลือเชื่อ
ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ
จะแน่วแน่แก้ไขในสิง่ ผิด
จะยอมตายหมายให้เกียรติดารง
ไม่ทอ้ ถอยคอยสร้างสิง่ ทีค่ วร
ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา
นี่คอื ปณิธานทีห่ าญมุ่ง
ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด
โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่
ยังคงหยัดสูไ้ ปใฝ่ ประจัญ

ขอสูศ้ กึ ทุกเมื่อไม่หวันไหว
่
ขอฝ่ าฟั นผองภัยด้วยใจทะนง
จะรักชาติจนชีวติ เป็ นผุยผง
จะปิ ดทองหลังองค์พระปฏิมา
ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา
ไม่เสียดายชีวาถ้าสิน้ ไป
หมายผดุงยุตธิ รรมอันสดใส
ยังมันใจรั
่ กชาติองอาจครัน
เพราะมีผไู้ ม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน
ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง กำรทำควำมดี
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษาที่ 1
เจนทราบข่าวจากเพื่อนๆ ว่าก้อยป่ วยเข้ารักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล เจนไปเยีย่ มก้อย เขาอยากให้กอ้ ยหายป่ วยเร็วๆ เจนรับปาก
กับก้อยว่าจะเก็บเอกสารการเรียนและใบความรูท้ ค่ี รูผสู้ อนวิชาต่างๆ แจกให้ เจนสามารถเก็บงานทุกอย่างตามทีส่ ญ
ั ญา ให้กอ้ ยได้
ครบถ้วน เจนตัง้ ใจเรียนอย่างสม่าเสมอไม่เคยลอกการบ้าน เพือ่ นทุกคนชื่นชมเจนว่าเป็ นคนดี และอยากคบด้วย

1. เจนปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจธรรมอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ

2. ผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจธรรมของเจน มีผลต่อตนเองและผูอ้ ่นื อย่างไร

กรณี ศึกษาที่ 2
หวานเป็ นพนักงานขายของบริษทั เครื่องสาอางแห่งหนึ่ง หวานสามารถขายเครื่องสาอางได้จานวนมากในแต่ละวัน เพื่อนบางคน
แอบพูดจากระทบกระเทียบเปรียบเปรยกับหวาน พูดจาส่อเสียดบ้าง แต่หวานไม่โกรธ ไม่คดิ ตอบโต้ ยังคงปฏิบตั ติ นดีต่อคนอืน่
อย่างสม่าเสมอ มีเพื่อนบางคนชวนหวานให้แอบเบียดบังเอาเงินค่าขายเครื่องสาอางมาเป็ นของตนเองบ้าง แต่หวานก็ไม่ทาตาม

1. หวานปฏิบตั ติ ามหลักธรรมกุศลมูล 3 อย่างไรบ้าง
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2. นักเรียนคิดว่า การปฏิบตั ติ นของหวานจะส่งผลดีต่อหวานอย่างไร อธิบายเหตุผล

กรณี ศึกษาที่ 3
สันต์เล่าให้โจฟั งอย่างภาคภูมใิ จว่า พ่อของสันต์เป็ นคนทีม่ คี วามสามารถมาก ถึงแม้ว่าจะเรียนหนังสือไม่มาก จบเพียงชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 แต่กป็ ระสบผลสาเร็จในการประกอบอาชีพทาสวนผลไม้และปลูกผักหลายชนิด พ่อจะมีผกั ผลไม้ไปส่งขายที่
ตลาดได้ตลอดปี เพราะพ่อมีวธิ กี ารปลูกพืชหมุนเวียน สลับกับสวนมะม่วง และสวนน้อยหน่า และเอาใจใส่ในการเพิม่ ผลผลิตจาก
สวนให้มาก ถึงแม้ว่าพ่อจะเหนื่อยแต่พ่อก็บอกกับสันต์อยู่เสมอว่า พ่อมีอาชีพสุจริตทาให้ไม่ตอ้ งลาบากใจในการทางาน พ่อจะ
ช่วยเหลือแนะนาเพื่อนบ้านในวิธกี ารเพิม่ ผลผลิตจากสวน ด้วยความปรารถนาดี

 พ่อของสันต์มกี ารกระทาทีส่ อดคล้องกับพละ 4 อย่างไร จงยกตัวอย่าง

กรณี ศึกษาที่ 4
ป้ าแช่มชอบไปทาบุญทีว่ ดั ทุกวันพระ ป้ าแช่มบอกกับเพื่อนบ้านว่าป้ าแช่มมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า ปฏิบตั ติ ามหลักธรรม
ของพระพุทธเจ้าอย่างสม่าเสมอ ถึงแม้ว่าป้ าแช่มจะมีอายุมากแล้วก็ยงั ชอบอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ เพราะจะได้มคี วามรู้
ในการเปลีย่ นแปลงเหตุการณ์ตา่ งๆ ในสังคม จะได้ปรับตัวให้ทนั ต่อสภาพเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ป้ าแช่มเป็ นคนมี
อัธยาศัยดี เมื่อพบใครก็ตามก็จะทักทายด้วยหน้าตายิม้ แย้มแจ่มใส ป้ าแช่มอายุมากแล้ว ลูกไม่ยอมให้ทางานเพราะเกรงว่าจะหกล้ม
แต่ป้าแช่มก็ยงั ช่วยลูกๆ ทางานบ้านเล็กน้อย เช่น รดน้าต้นไม้ ซักผ้า เป็ นต้น ป้ าแช่มไม่เคยมีอบุ ตั เิ หตุหกล้มเลย

 ป้ าแช่มมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับคารวะ 6 อย่างไรบ้าง
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กรณี ศึกษาที่ 5
แม่ของต้อมจะตื่นแต่เช้าประมาณตีสเ่ี ป็ นประจาเพื่อเตรียมทากับข้าวประเภทข้าวแกง ใส่รถเข็นไปขายทีต่ ลาดทุกเช้า แม่บอก
กับต้อมว่าแม่ยนิ ดีทางานเหนื่อย อาชีพแม่คา้ ขายข้าวแกงจะเป็ นงานหนัก แต่กเ็ ป็ นอาชีพสุจริต บางวันแม่ขายของได้เงินมากแต่แม่
ก็สะสมเงินกาไรเอาไว้ แม่บอกว่าจะเก็บเงินไว้ให้ตอ้ มเรียนต่อในระดับสูง และแบ่งเอาไว้ใช้ในเวลาเจ็บป่ วย แต่อย่างไรก็ตามแม่กย็ งั
มีเวลาชวนต้อมไปทาบุญทีว่ ดั ฟังธรรมทีว่ ดั และแม่กจ็ ะเคร่งครัดต่อการถือศีล 5 แม่บอกกับต้อมว่า ผูท้ เ่ี ป็ นแบบอย่างทีแ่ ม่เทิดทูน
เคารพสักการะ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็ นพระมหากษัตริยท์ ม่ี พี ระมหากรุณาธิคุณต่อ
พสกนิกร แม่จงึ ตอบแทนพระองค์ท่านโดยปฏิบตั ติ ามพระบรมราโชวาท และเป็ นคนทีเ่ ป็ นพลเมืองดี

1. แม่ของต้อมปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมใดบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ

2. นักเรียนคิดว่า การปฏิบตั ติ นของแม่ของต้อมส่งผลดีอย่างไรบ้าง
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง กำรทำควำมดี

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษาที่ 1
เจนทราบข่าวจากเพื่อนๆ ว่าก้อยป่ วยเข้ารักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล เจนไปเยีย่ มก้อย เขาอยากให้กอ้ ยหายป่ วยเร็วๆ เจนรับปาก
กับก้อยว่าจะเก็บเอกสารการเรียนและใบความรูท้ ค่ี รูผสู้ อนวิชาต่างๆ แจกให้ เจนสามารถเก็บงานทุกอย่างตามทีส่ ญ
ั ญา ให้กอ้ ยได้
ครบถ้วน เจนตัง้ ใจเรียนอย่างสม่าเสมอไม่เคยลอกการบ้าน เพือ่ นทุกคนชื่นชมเจนว่าเป็ นคนดี และอยากคบด้วย

1. เจนปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจธรรมอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ
เจนมีความเมตตากรุณา คือ เขาปรารถนาดีต่อก้อยอยากให้กอ้ ยหายป่ วย
สัมมาอาชีวะ เจนเป็นนักเรียนจึงมีความตัง้ ใจเรียน
สัจจะ สัญญากับก้อยว่าจะเก็บเอกสารการเรียนและใบความรูจ้ ากครูไว้ให้ ก็ทาตามสัญญา
สติ รูต้ วั ในการทางานต่างๆ สามารถเก็บเอกสารให้กอ้ ยได้ครบ

2. ผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจธรรมของเจน มีผลต่อตนเองและผูอ้ ่นื อย่างไร
ผลดีต่อเจน คือ เพือ่ นชืน่ ชมว่าเป็นคนดี อยากคบด้วย
ผลต่อผูอ้ นื ่ คือ เพือ่ นๆ จะได้รบั การปฏิบตั ทิ ดี ่ ตี ่อเจน เช่น ก้อยได้รบั ความเมตตาจากเจน ในการเก็บเอกสาร
การเรียนไว้ให้

กรณี ศึกษาที่ 2
หวานเป็ นพนักงานขายของบริษทั เครื่องสาอางแห่งหนึ่ง หวานสามารถขายเครื่องสาอางได้จานวนมากในแต่ละวัน เพื่อนบางคน
แอบพูดจากระทบกระเทียบเปรียบเปรยกับหวาน พูดจาส่อเสียดบ้าง แต่หวานไม่โกรธ ไม่คดิ ตอบโต้ ยังคงปฏิบตั ติ นดีต่อคนอืน่
อย่างสม่าเสมอ มีเพื่อนบางคนชวนหวานให้แอบเบียดบังเอาเงินค่าขายเครื่องสาอางมาเป็ นของตนเองบ้าง แต่หวานก็ไม่ทาตาม

1. หวานปฏิบตั ติ ามหลักธรรมกุศลมูล 3 อย่างไรบ้าง
1. อโลภะ หวานพอใจในรายได้ของตนเอง ไม่เบียดบังเอาเงินจากการขายเครือ่ งสาอาง
2. อโทสะ ถึงแม้ว่าเพือ่ นจะไม่ชอบหวาน พูดจาเสียดสี ก็ไม่โกรธ
3. อโมหะ ไม่หลงเชือ่ เพือ่ นทีช่ วนไปในทางทีไ่ ม่ดี ไม่เบียดบังเงินจากการขายของ
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2. นักเรียนคิดว่า การปฏิบตั ติ นของหวานจะส่งผลดีต่อหวานอย่างไร อธิบายเหตุผล

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

กรณี ศึกษาที่ 3
สันต์เล่าให้โจฟั งอย่างภาคภูมใิ จว่า พ่อของสันต์เป็ นคนทีม่ คี วามสามารถมาก ถึงแม้ว่าจะเรียนหนังสือไม่มาก จบเพียงชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 แต่กป็ ระสบผลสาเร็จในการประกอบอาชีพทาสวนผลไม้และปลูกผักหลายชนิด พ่อจะมีผกั ผลไม้ไปส่งขายที่
ตลาดได้ตลอดปี เพราะพ่อมีวธิ กี ารปลูกพืชหมุนเวียน สลับกับสวนมะม่วง และสวนน้อยหน่า และเอาใจใส่ในการเพิม่ ผลผลิตจาก
สวนให้มาก ถึงแม้ว่าพ่อจะเหนื่อยแต่พ่อก็บอกกับสันต์อยู่เสมอว่า พ่อมีอาชีพสุจริตทาให้ไม่ตอ้ งลาบากใจในการทางาน พ่อจะ
ช่วยเหลือแนะนาเพื่อนบ้านในวิธกี ารเพิม่ ผลผลิตจากสวน ด้วยความปรารถนาดี

 พ่อของสันต์มกี ารกระทาทีส่ อดคล้องกับพละ 4 อย่างไร จงยกตัวอย่าง
1. ปั ญญาพละ พ่อมีสติปัญญาในการพัฒนาอาชีพ ทาสวน
2. วิรยิ พละ พ่อมีความเพียรพยายามในการทาสวนผัก ถึงแม้ว่าจะเหนือ่ ยก็พอใจ
3. อนวัชชพละ พ่อมีการกระทาทีส่ ุจริตทัง้ กาย วาจา ใจ มีความปรารถนาดีต่อเพือ่ นบ้าน
4. สังคพละ พ่อช่วยเหลือแนะนาเพือ่ นบ้านในการพัฒนาอาชีพในวิธกี ารเพิม่ ผลผลิตจากสวน

กรณี ศึกษาที่ 4
ป้ าแช่มชอบไปทาบุญทีว่ ดั ทุกวันพระ ป้ าแช่มบอกกับเพื่อนบ้านว่าป้ าแช่มมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า ปฏิบตั ติ ามหลักธรรม
ของพระพุทธเจ้าอย่างสม่าเสมอ ถึงแม้ว่าป้ าแช่มจะมีอายุมากแล้วก็ยงั ชอบอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ เพราะจะได้มคี วามรู้
ในการเปลีย่ นแปลงเหตุการณ์ตา่ งๆ ในสังคม จะได้ปรับตัวให้ทนั ต่อสภาพเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ป้ าแช่มเป็ นคนมี
อัธยาศัยดี เมื่อพบใครก็ตามก็จะทักทายด้วยหน้าตายิม้ แย้มแจ่มใส ป้ าแช่มอายุมากแล้ว ลูกไม่ยอมให้ทางานเพราะเกรงว่าจะหกล้ม
แต่ป้าแช่มก็ยงั ช่วยลูกๆ ทางานบ้านเล็กน้อย เช่น รดน้าต้นไม้ ซักผ้า เป็ นต้น ป้ าแช่มไม่เคยมีอบุ ตั เิ หตุหกล้ม เลย

 ป้ าแช่มมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับคารวะ 6 อย่างไรบ้าง
1. คารวะในพระพุทธเจ้า มีความศรัทธาในปั ญญาและคุณความดีของพระองค์
2. คารวะในพระธรรม ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ
3. คารวะในพระสงฆ์ ปฏิบตั ติ ่อพระสงฆ์ดว้ ยการไปทาบุญถวายอาหารต่อพระสงฆ์
4. คารวะในการศึกษา ศึกษาความรูด้ ว้ ยการอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
5. คารวะในความไม่ประมาท ปฏิบตั งิ านต่างๆ ด้วยตนเองไม่ประมาทเลินเล่อ เช่น รดน้ าต้นไม้ ซักผ้า
6. คารวะในการปฏิสนั ถาร มีอธั ยาศัยดี ยิม้ แย้มกับทุกคน
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กรณี ศึกษาที่ 5
แม่ของต้อมจะตื่นแต่เช้าประมาณตีสเ่ี ป็ นประจาเพื่อเตรียมทากับข้าวประเภทข้าวแกง ใส่รถเข็นไปขายทีต่ ลาดทุกเช้า แม่บอก
กับต้อมว่าแม่ยนิ ดีทางานเหนื่อย อาชีพแม่คา้ ขายข้าวแกงจะเป็ นงานหนัก แต่กเ็ ป็ นอาชีพสุจริต บางวันแม่ขายของได้เงินมากแต่แม่
ก็สะสมเงินกาไรเอาไว้ แม่บอกว่าจะเก็บเงินไว้ให้ตอ้ มเรียนต่อในระดับสูง และแบ่งเอาไว้ใช้ในเวลาเจ็บป่ วย แต่อย่างไรก็ตามแม่กย็ งั
มีเวลาชวนต้อมไปทาบุญทีว่ ดั ฟังธรรมทีว่ ดั และแม่กจ็ ะเคร่งครัดต่อการถือศีล 5 แม่บอกกับต้อมว่า ผูท้ เ่ี ป็ นแบบอย่างทีแ่ ม่เทิดทูน
เคารพสักการะ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็ นพระมหากษัตริยท์ ม่ี พี ระมหากรุณาธิคุณต่อ
พสกนิกร แม่จงึ ตอบแทนพระองค์ท่านโดยปฏิบตั ติ ามพระบรมราโชวาท และเป็ นคนทีเ่ ป็ นพลเมืองดี

1. แม่ของต้อมปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมใดบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ
1. กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ เช่น ปฏิบตั ติ นตามพระบรมราโชวาท และเป็นคนดี เป็นพลเมืองดี
2. มงคล 38 ในเรือ่ ง มีวนิ ัย แม่ของต้อมจะตืน่ แต่เช้าเวลาตีส่ ี ่
การทางานไม่มโี ทษ ประกอบอาชีพขายข้าวแกง เป็นอาชีพสุจริต
ไม่ประมาทโดยธรรม มีสติอยูต่ ลอดเวลา ทาบุญ ถือศีล 5

2. นักเรียนคิดว่า การปฏิบตั ติ นของแม่ของต้อมส่งผลดีอย่างไรบ้าง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

ราคา

นามปากกา
ปี ทพ่ี มิ พ์
พ.ศ.

เวลา

1. สาระสาคัญของเรื่อง

2. วิเคราะห์ขอ้ คิด/ประโยชน์ทไ่ี ด้จากเรื่องทีอ่ ่าน

3. สิง่ ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

4. ข้อเสนอแนะของครู

ลงชื่อ
(

นักเรียน
)

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย
ผลงานมีขอ้ บกพร่องมาก

ผูป้ กครอง
)
ครูผสู้ อน
)

ให้
ให้
ให้
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3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

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

รายการประเมิ น

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ
ทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง และเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพื่อนด้าน
ความซื่อสัตย์
3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
มีความรับผิดชอบ
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.1 ตัง้ ใจเรียน
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
แหล่งการเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้อย่าง
เหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรู้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
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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

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

7. รักความเป็ นไทย

7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย

6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ 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 พระรัตนตรัย
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระรัตนตรัยเป็ นทีเ่ คารพสูงสุดของชาวพุทธ ประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ดังนัน้ ชาวพุทธทุกคน
พึงแสดงความเคารพพระรัตนตรัยอย่างเหมาะสม และมีความศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.6/4

ป.6/7
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

วิเคราะห์ความสาคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3
ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิง่ เสพติด

1) วิเคราะห์ความสาคัญของพระรัตนตรัยได้
2) ปฏิบตั ติ นต่อพระรัตนตรัยอย่างเหมาะสม และมีความศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 พระรัตนตรัย : ศรัทธา 4
(1) พระพุทธ
(2) พระธรรม
(3) พระสงฆ์

- พุทธกิจ 5
- อริยสัจ 4

- หลักกรรม

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล

2) ทักษะการวิเคราะห์

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มีจติ สาธารณะ
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3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : −

1. ครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์บทสวดมนต์ทแ่ี สดงถึงการบูชา
คุณพระรัตนตรัย ว่าบทสวดมนต์ดงั กล่าวนัน้ แสดงถึงความสาคัญ
ของพระรัตนตรัยอย่างไรบ้าง
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 ขณะที่นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนัน้
นักเรียนนึ กถึงสิ่ งใด
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม 3. ใบงานที่ 3.1-3.4
4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 8 คน ตามความสมัครใจ ให้
แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง ศรัทธาและพระรัตนตรัย
จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม และแหล่งข้อมูล
สารสนเทศ ในหัวข้อต่อไปนี้
4) พระพุทธ : พุทธกิจ 5
5) พระธรรม : อริยสัจ 4 หลักกรรม
6) พระสงฆ์ : ความสาคัญของพระสงฆ์
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้
สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาเกีย่ วกับพระรัตนตรัย
มาอภิปรายร่วมกันในประเด็นสาคัญ
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้
9. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และตอบคาถามในใบงาน
โดยให้สมาชิกในกลุ่มจับคู่กนั และแบ่งหน้าทีก่ นั ทาใบงาน ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ทาใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศรัทธา 4 และพุทธกิ จ 5
- คู่ท่ี 2 ทาใบงานที่ 3.2 เรื่อง อริยสัจ 4
- คู่ท่ี 3 ทาใบงานที่ 3.3 เรื่อง หลักกรรม
- คู่ท่ี 4 ทาใบงานที่ 3.4 เรื่อง พระสงฆ์
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนเชื่อว่า กรรมมีอยู่จริ งหรือไม่
อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

10. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายผลงานทีต่ นได้ศกึ ษามาให้
เพื่อน คนอื่นในกลุ่มฟั ง ผลัดกันซักถาม และช่วยกันเสนอแนะจนมี
ความเข้าใจกระจ่างชัด
11. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 3.1-3.4 แล้ว
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน
ขัน้ ที ่ 4 พิ สจู น์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ
7. นักเรียนทุกคนช่วยกันเสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
ศรัทธา 4 อริยสัจ 4 หลักกรรม แบบอย่างทีด่ ขี องพระสงฆ์ โดยให้
ตัวแทนนักเรียนบันทึกลงบนกระดานดา
8. นักเรียนแต่ละคนเลือกแนวทางการปฏิบตั ติ นตามสมาชิกที่
ร่วมกันเสนอแนะในข้อ 1 แล้วนาไปปฏิบตั ิ
9. นักเรียนแต่ละคนปฏิบตั ติ นและบันทึกการปฏิบตั ลิ งในสมุดบันทึก
ความดี และส่งครูผสู้ อนตามระยะเวลาทีต่ กลงกัน
10. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนเคยมีทุกข์ในเรื่องใด และสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรูเ้ กีย่ วกับพระรัตนตรัย และแนวทาง
การปฏิบตั ติ นต่อพระรัตนตรัยอย่างเหมาะสม และการแสดงความศรัทธาใน
คุณของพระรัตนตรัย

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 3.1
ตรวจใบงานที่ 3.2
ตรวจใบงานที่ 3.3
ตรวจใบงานที่ 3.4
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมีจติ สาธารณะ

เครือ่ งมือ
ใบงานที่ 3.1
ใบงานที่ 3.2
ใบงานที่ 3.3
ใบงานที่ 3.4
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2522. หลักพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครัง้ ที่ 6 กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(2) สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2541. ความหมายแห่งพระรัตนตรัย. กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(3) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2544. เพื่อความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับหลักกรรม. กรุงเทพฯ :
อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์.
3) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศรัทธา 4 และพุทธกิจ 5
4) ใบงานที่ 3.2 เรื่อง อริยสัจ 4
5) ใบงานที่ 3.3 เรื่อง หลักกรรม
6) ใบงานที่ 3.4 เรื่อง พระสงฆ์
8.2 แหล่งการเรียนรู้

 แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- www.praruttanatri.com/
- www.panyathai.or.th/wiki/index.php/พระรัตนตรัย
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ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศรัทธำ 4 และพุทธกิจ 5
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
ตัวอย่างข่าว
กรรมตามทัน โจรขโมยสายไฟถูกช็อตดับ
โจรขโมยสายไฟกรรมตามสนองทันตาเห็น ขณะก่อเหตุ พลาดถูกไฟฟ้ าช็อตจนตกลงมาคอหักเสียชีวติ ทันที
พันตารวจโทวิรยิ ะ พนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรบางบ่อ ได้รบั แจ้งเหตุพบศพชายเสียชีวติ บริเวณโพรงหญ้าภายใน
หมู่บา้ นรอยัลเพลส ถนนบางนา- ตราด กิโลเมตรที่ 26 หมู่ 1 ตาบลบางบ่อ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จึงพร้อมด้วย
พันตารวจเอกฐานุพงศ์ ผูก้ ากับการสถานีตารวจภูธรบางบ่อ แพทย์จากโรงพยาบาลบางบ่อ และเจ้าหน้าทีอ่ าสาสมัครมูลนิธริ ่วมกตัญญูจุดบางบ่อเข้าตรวจสอบ พบศพชายอายุประมาณ 40 ปี สวมกางเกงขาสัน้ สีดา ไม่สวมเสือ้ สภาพคอหัก มีรอยคล้ายถูก
ไฟไหม้ทล่ี าตัวและหลังมือ เสียชีวติ มาแล้วประมาณ 24 ชัวโมง
่ ใกล้กนั พบเสือ้ ยืดสีชมพูมรี อยถูกไฟไหม้ กางเกงยีนขายาวสีน้าเงิน
และรองเท้าแตะสีขาวตกอยู่ ตรวจค้นภายในตัวไม่พบเอกสารใดๆ
จากการสอบสวนนายเริงชัย ให้การว่า ขณะทีต่ นขับรถผ่านมา ได้จอดรถเพื่อจะกินข้าวใต้รม่ ไม้และได้เหลือบไปเห็นศพ จึงรีบ
แจ้งให้ตารวจทราบ เบือ้ งต้นตารวจสันนิษฐานว่า ผูต้ ายน่าจะมาก่อเหตุลกั สายไฟ และในขณะก่อเหตุน่าจะถูกไฟฟ้ าช็อต จนทาให้
พลัดตกลงมาคอหักเสียชีวติ
ที่มา : www.kctv.co.th/.../ข่าวกรรมตามทันโจรขโมยสายไฟถูกช็อตดับ สืบค้นเมื่อ วันเสาร์ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2555

คาถาม
4. บุคคลในข่าวมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับศรัทธา 4 อย่างไร จงยกตัวอย่าง

5. ผลของการกระทาเป็ นอย่างไร

6. ความเชื่อตามหลักศรัทธา 4 ได้แก่อะไรบ้าง
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพว่า สอดคล้องกับพุทธกิจของพระพุทธเจ้า
ภาพที่ 1

คาบรรยายภาพ

ภาพที่ 2

คาบรรยายภาพ

ภาพที่ 3

คาบรรยายภาพ

ภาพที่ 4

คาบรรยายภาพ
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ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศรัทธำ 4 และพุทธกิจ 5

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
ตัวอย่างข่าว
กรรมตามทัน โจรขโมยสายไฟถูกช็อตดับ
โจรขโมยสายไฟกรรมตามสนองทันตาเห็น ขณะก่อเหตุ พลาดถูกไฟฟ้ าช็อตจนตกลงมาคอหักเสียชีวติ ทันที
พันตารวจโทวิรยิ ะ พนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรบางบ่อ ได้รบั แจ้งเหตุพบศพชายเสียชีวติ บริเวณโพรงหญ้าภายใน
หมู่บา้ นรอยัลเพลส ถนนบางนา- ตราด กิโลเมตรที่ 26 หมู่ 1 ตาบลบางบ่อ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จึงพร้อมด้วย
พันตารวจเอกฐานุพงศ์ ผูก้ ากับการสถานีตารวจภูธรบางบ่อ แพทย์จากโรงพยาบาลบางบ่อ และเจ้าหน้าทีอ่ าสาสมัครมูลนิธริ ่วมกตัญญูจุดบางบ่อเข้าตรวจสอบ พบศพชายอายุประมาณ 40 ปี สวมกางเกงขาสัน้ สีดา ไม่สวมเสือ้ สภาพคอหัก มีรอยคล้ายถูก
ไฟไหม้ทล่ี าตัวและหลังมือ เสียชีวติ มาแล้วประมาณ 24 ชัวโมง
่ ใกล้กนั พบเสือ้ ยืดสีชมพูมรี อยถูกไฟไหม้ กางเกงยีนขายาวสีน้าเงิน
และรองเท้าแตะสีขาวตกอยู่ ตรวจค้นภายในตัวไม่พบเอกสารใดๆ
จากการสอบสวนนายเริงชัย ให้การว่า ขณะทีต่ นขับรถผ่านมา ได้จอดรถเพื่อจะกินข้าวใต้รม่ ไม้และได้เหลือบไปเห็นศพ จึงรีบ
แจ้งให้ตารวจทราบ เบือ้ งต้นตารวจสันนิษฐานว่า ผูต้ ายน่าจะมาก่อเหตุลกั สายไฟ และในขณะก่อเหตุน่าจะถูกไฟฟ้ าช็อต จนทาให้
พลัดตกลงมาคอหักเสียชีวติ
ที่มา : www.kctv.co.th/.../ข่าวกรรมตามทันโจรขโมยสายไฟถูกช็อตดับ สืบค้นเมื่อ วันเสาร์ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลในข่าวมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับศรัทธา 4 อย่างไร จงยกตัวอย่าง
กรรมและผลกรรมมีอยู่จริง คือ มีเจตนาทีจ่ ะขโมยสายไฟฟ้ าแต่ในทีส่ ุดก็โดนไฟฟ้ าช็อตตาย

2. ผลของการกระทาเป็ นอย่างไร
นามาซึง่ ความตาย คือ โดนไฟฟ้ าช็อตตาย

3. ความเชื่อตามหลักศรัทธา 4 ได้แก่อะไรบ้าง
เชือ่ ว่ากรรมและผลกรรมมีอยูจ่ ริง
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพว่า สอดคล้องกับพุทธกิจของพระพุทธเจ้า
ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

คาบรรยายภาพ ช่วงเช้า ทรงออกบิณฑบาตโปรดสัตว์

คาบรรยายภาพ ช่วงเย็น เสด็จออกแสดงธรรมแก่

และสนทนาธรรมกับผูท้ ที ่ รงเล็งเห็นว่าสั ่งสอนได้

ประชาชนในท้องถิน่ นัน้

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

คาบรรยายภาพ ช่วงคา่ ประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุสงฆ์

คาบรรยายภาพ ช่วงเทีย่ งคืน ทรงตอบปัญหาธรรม
และแสดงธรรมแก่เทวดา
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ใบงานที่ 3.2 เรื่อง อริยสัจ 4
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
ตัวอย่างข่าว
"เสี่ยตา" ทาใจ บ้านพักโคราชไฟไหม้ สูญกว่า 10 ล้าน
เสีย่ ตา เปิ ดใจพร้อมขอบคุณทุกคนทีใ่ ห้กาลังใจ หลังทราบข่าว บ้านพักทีจ่ งั หวัดโคราช ถูกไฟไหม้เสียหาย รวมมูลค่าหลาย
สิบล้านบาท ซึ่งหลังจากบินกลับจากการประชุมกลุ่มนักธุรกิจทีป่ ระเทศจีน มารูข้ ่าวตอนทีก่ าลังมีการประชุมอยู่ ทีจ่ ริงมันเกิดเหตุ
ตัง้ แต่ตอน ตี 3 พอทราบข่าวมันกังวลอยู่แล้ว มันอดคิดไม่ได้ เพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่ค่อยได้บอกใคร เป็ นบ้านพักทีท่ าไว้อย่างที่เรา
ชอบ ลักษณะเป็ นงานศิลปะ แล้วมันเกิดเหตุบนความประมาทด้วยอะไรซักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ มันเกิดไปแล้ว เดีย๋ วมาคิดกันว่าจะ
ทายังไงต่อไป อย่าไปวิตกกังวลอะไรมากมาย หรืออาจจะมีทุกข์มเี คราะห์อะไรแล้วบ้านมาช่วยรับไป แล้วอาจจะมีสงิ่ ทีด่ เี กิดขึน้
ต่อไปคิดว่าเป็ นแบบนัน้ ดีกว่า
"ค่าเสียหายอย่าไปคิดมัน ค่าเสียหายมันมีทางด้านเงิน ทางด้านจิตใจ อย่าไปคิดมัน อย่างที่บอกว่าเป็ นเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย
ความประมาท ด้วยความไม่ตงั ้ ใจไม่ต้องไปหาว่า มันเกิดอะไรขึน้ หาทางป้ องกั นซะ แล้วอย่าให้มนั เกิดขึน้ อีก ต้องปรึกษากับทาง
ครอบครัว ต่างคนต่างให้กาลังใจ อย่าไปคิดอะไรกันมาก เกิดอุบตั ิเหตุปล่อยมันไป บ้านหลังนี้มคี ุณค่าทางจิตใจ เพราะว่าลูก ๆ
ชอบไปพักผ่อน ไม่ได้ตดิ ใจอะไร คาดว่าน่าจะเป็ นความประมาทของคนเฝ้ า ความประมาทของเจ้าของบ้านทีไ่ ม่ไปดูแลให้เรียบร้อย
เรื่องฟื นเรื่องไฟ เป็ นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งว่า อย่าประมาท แต่ไม่เป็ นไรก็ว่ากันไป ถือว่าฟาดเคราะห์ไป"
ที่มา : news.sanook.com › บันเทิง › hilight-บันเทิง สืบค้นเมื่อ วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดในข่าวทีไ่ ด้รบั ความทุกข์บา้ ง อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

2. สาเหตุของความทุกข์ (สมุทยั ) คืออะไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

3. ความต้องการทีจ่ ะดับทุกข์หรือปั ญหา (นิโรธ) ให้หมดไป คืออะไร

4. มีวธิ กี ารทีจ่ ะทาให้หมดทุกข์ (มรรค) อย่างไรบ้าง อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
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ใบงานที่ 3.2 เรื่อง อริยสัจ 4

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
ตัวอย่างข่าว
"เสี่ยตา" ทาใจ บ้านพักโคราชไฟไหม้ สูญกว่า 10 ล้าน
เสีย่ ตา เปิ ดใจพร้อมขอบคุณทุกคนทีใ่ ห้กาลังใจ หลังทราบข่าว บ้านพักทีจ่ งั หวัดโคราช ถูกไฟไหม้เสียหาย รวมมูลค่าหลายสิบ
ล้านบาท ซึง่ หลังจากบินกลับจากการประชุมกลุ่มนักธุรกิจทีป่ ระเทศจีน มารูข้ า่ วตอนทีก่ าลังมีการประชุมอยู่ ทีจ่ ริงมันเกิดเหตุตงั ้ แต่
ตอน ตี 3 พอทราบข่าวมันกังวลอยู่แล้ว มันอดคิดไม่ได้ เพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่ค่อยได้บอกใคร เป็ นบ้านพักทีท่ าไว้อย่างที่เราชอบ
ลักษณะเป็ นงานศิลปะ แล้วมันเกิดเหตุบนความประมาทด้วยอะไรซักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ มันเกิดไปแล้ว เดีย๋ วมาคิดกันว่าจะทายังไง
ต่อไป อย่าไปวิตกกังวลอะไรมากมาย หรืออาจจะมีทุกข์มเี คราะห์อะไรแล้วบ้านมาช่วยรับไป แล้วอาจจะมีสงิ่ ทีด่ เี กิดขึน้ ต่อไปคิดว่า
เป็ นแบบนัน้ ดีกว่า
"ค่าเสียหายอย่าไปคิดมัน ค่าเสียหายมันมีทางด้านเงิน ทางด้านจิตใจ อย่าไปคิดมัน อย่างทีบ่ อกว่าเป็ นเรื่องทีเ่ กิดขึน้ ด้วยความ
ประมาท ด้วยความไม่ตงั ้ ใจไม่ต้องไปหาว่า มันเกิดอะไรขึ้น หาทางป้ องกันซะ แล้วอย่าให้มนั เกิดขึ้นอีก ต้องปรึกษากับทาง
ครอบครัว ต่างคนต่ างให้กาลังใจ อย่าไปคิดอะไรกันมาก เกิดอุบตั ิเหตุปล่อยมันไป บ้านหลังนี้มคี ุณค่าทางจิตใจ เพราะว่าลูก ๆ
ชอบไปพักผ่อน ไม่ได้ตดิ ใจอะไรคาดว่าน่ าจะเป็ นความประมาทของคนเฝ้ า ความประมาทของเจ้าของบ้านทีไ่ ม่ไปดูแลให้เรียบร้อย
เรื่องฟื นเรื่องไฟ เป็ นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งว่า อย่าประมาท แต่ไม่เป็ นไรก็ว่ากันไป ถือว่าฟาดเคราะห์ไป"
ที่มา : news.sanook.com › บันเทิง › hilight-บันเทิง สืบค้นเมื่อ วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดในข่าวทีไ่ ด้รบั ความทุกข์บา้ ง อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
เสีย่ ตา (ปั ญญา นิรนั ดร์กุล) มีความทุกข์ เนือ่ งจากบ้านถูกไฟไหม้

2. สาเหตุของความทุกข์ (สมุทยั ) คืออะไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
สาเหตุทบี ่ า้ นถูกไฟไหม้ เนือ่ งจากความประมาทจากระบบป้ องกันภัย

3. ความต้องการทีจ่ ะดับทุกข์หรือปั ญหา (นิโรธ) ให้หมดไป คืออะไร
เหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก

4. มีวธิ กี ารทีจ่ ะทาให้หมดทุกข์ (มรรค) อย่างไรบ้าง อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
วางแผนป้ องกันภัยอย่างมีระบบตามขัน้ ตอน มีระบบตรวจสอบอย่างดี และให้ทุกคนเคร่งครัดต่อการปฏิบตั หิ น้าที ่
ในการป้ องกันภัยทุกจุด
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ใบงานที่ 3.3 เรื่อง หลักกรรม
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
ตัวอย่างข่าว
รวบสาวร่างทรงเจ้าแม่กวนอิ ม แอบลักไอโฟน
พ.ต.ท.วินัย พนักงานสอบสวน สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้รบั แจ้งจากนักท่องเที่ยวว่า ได้ถูกร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมก่อเหตุ
ลักทรัพย์ บริเวณชัน้ 5 ตึกวิหารเจ้าแม่กวนอิม ภายในบ้านสุขาวดี หมู่ 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หลังนากาลังตารวจเดินทางไปตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุ พบ น.ส.กัณฐมณี อายุ 17 ปี อยู่ทบ่ี า้ นเลขที่ 46/298 พร้อมด้วยญาติๆ ยืน
รอตารวจอยู่ พร้อมกับได้ชใ้ี ห้จบั กุม น.ส.กวนอิม อายุ 48 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 89/1 หมู่ 7 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู ที่
ได้ยอมสารภาพว่าเป็ นคนเก็บโทรศัพท์มอื ถือไอโฟนของผูเ้ สียหายไว้เอง พร้อมกับอ้างว่า มีหญิงสาว 2 คน นามาฝากไว้ และกาชับ
ว่าไม่ให้บอกใคร ตนจึงนาไปเก็บไว้ทห่ี อ้ งพักชัน้ 2 โดยไม่ได้ตงั ้ ใจจะขโมยแต่อย่างใด
กระทังเจ้
่ าหน้าที่ตารวจได้ไปตรวจค้นในห้องพัก พบของกลาง โทรศัพท์มอื ถือของ น.ส.กัณฐมณี ถูกห่อไว้ในถุงพลาสติก
ซุกซ่อนอยู่ใต้โต๊ะ จากการสอบถามพนักงานบ้านสุขาวดีทราบว่า น.ส.กวนอิม ได้เข้ามาขอพักอาศัยทีบ่ ้านสุขาวดี เพื่อสวดมนต์
ปฏิบตั ธิ รรม ทางเจ้าของบ้านมีความเมตตาสงสาร เพราะคิดว่าเป็ นผูห้ ญิงตัวคนเดียว และดูท่าทางเป็ นผูท้ อ่ี ยู่ในศีลธรรม จึงได้ให้
พักอาศัยอยู่ทบ่ี า้ นสุขาวดีเป็ นการชัวคราว
่
และก็ไม่คดิ ว่าจะมาก่อเหตุลกั ทรัพย์ผอู้ ่นื
ที่มา : www.sanook.com/hot/tag/ลักทรัพย์ สืบค้นเมื่อ วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลในข่าวมีการกระทาทีไ่ ม่ดอี ย่างไร

2. ผลของการกระทาเป็ นอย่างไร

3. การกระทาดังกล่าวสอดคล้องกับหลักกรรมอย่างไร จงอธิบาย
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ใบงานที่ 3.3 เรื่อง หลักกรรม

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว แล้วตอบคาถาม
ตัวอย่างข่าว
รวบสาวร่างทรงเจ้าแม่กวนอิ ม แอบลักไอโฟน
พ.ต.ท.วินัย พนักงานสอบสวน สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้รบั แจ้งจากนักท่องเทีย่ วว่า ได้ถูกร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมก่อเหตุ
ลักทรัพย์ บริเวณชัน้ 5 ตึกวิหารเจ้าแม่กวนอิม ภายในบ้านสุขาวดี หมู่ 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หลังนากาลังตารวจเดินทางไปตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุ พบ น.ส.กัณฐมณี อายุ 17 ปี อยูท่ บ่ี า้ นเลขที่ 46/298 พร้อมด้วยญาติๆ ยืน
รอตารวจอยู่ พร้อมกับได้ชใ้ี ห้จบั กุม น.ส.กวนอิม อายุ 48 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 89/1 หมู่ 7 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู ที่
ได้ยอมสารภาพว่าเป็ นคนเก็บโทรศัพท์มอื ถือไอโฟนของผูเ้ สียหายไว้เอง พร้อมกับอ้างว่า มีหญิงสาว 2 คน นามาฝากไว้ และกาชับ
ว่าไม่ให้บอกใคร ตนจึงนาไปเก็บไว้ทห่ี อ้ งพักชัน้ 2 โดยไม่ได้ตงั ้ ใจจะขโมยแต่อย่างใด
กระทังเจ้
่ าหน้าทีต่ ารวจได้ไปตรวจค้นในห้องพัก พบของกลาง โทรศัพท์มอื ถือของ น.ส.กัณฐมณี ถูกห่อไว้ในถุงพลาสติกซุก
ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะ จากการสอบถามพนักงานบ้านสุขาวดีทราบว่า น.ส.กวนอิม ได้เข้ามาขอพักอาศัยทีบ่ า้ นสุขาวดี เพื่อสวดมนต์ปฏิบตั ิ
ธรรม ทางเจ้าของบ้านมีความเมตตาสงสาร เพราะคิดว่าเป็ นผูห้ ญิงตัวคนเดียว และดูท่าทางเป็ นผูท้ อ่ี ยู่ในศีลธรรม จึงได้ให้พกั อาศัย
อยู่ทบ่ี า้ นสุขาวดีเป็ นการชัวคราว
่
และก็ไม่คดิ ว่าจะมาก่อเหตุลกั ทรัพย์ผอู้ ่นื
ที่มา : www.sanook.com/hot/tag/ลักทรัพย์ สืบค้นเมื่อ วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลในข่าวมีการกระทาทีไ่ ม่ดอี ย่างไร
ทาการลักทรัพย์ ทาให้ผอู้ นื ่ ได้รบั ความเดือดร้อน

2. ผลของการกระทาเป็ นอย่างไร
ทาให้เสียชือ่ เสียง และโดนตารวจจับ

3. การกระทาดังกล่าวสอดคล้องกับหลักกรรมอย่างไร จงอธิบาย
เป็นการกระทาทางกายทีเ่ รียกว่า กายกรรม ซึง่ เป็นอกุศลกรรม
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ใบงานที่ 3.4 เรื่อง พระสงฆ์
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนบรรยายภาพ แล้วสรุป
1.

2.

คาบรรยาย

3.

คาบรรยาย

4.

คาบรรยาย

คาบรรยาย

คาบรรยายสรุป
 พระสงฆ์มคี วามสาคัญ คือ
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ใบงานที่ 3.4 เรื่อง พระสงฆ์

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนบรรยายภาพ แล้วสรุป

(ตัวอย่าง)

1.

2.

คาบรรยาย ปฏิบตั ติ ามคาสั ่งสอนของพระพุทธศาสนา

คาบรรยาย รูพ้ ระธรรมแล้วนามาสั ่งสอนให้บคุ คลทัวไปรู
่ ้
ตาม และประพฤติปฏิบตั ติ าม

3.

4.

คาบรรยาย เป็นผูส้ บื ทอดต่ออายุของพระพุทธศาสนา

คาบรรยาย เป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการประกอบพิธกี รรมทาง
พระพุทธศาสนา

คาบรรยายสรุป
 พระสงฆ์มคี วามสาคัญ คือ

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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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
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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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

รายการประเมิ น

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ
ทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง และเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพื่อนด้าน
ความซื่อสัตย์
3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
มีความรับผิดชอบ
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.1 ตัง้ ใจเรียน
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
แหล่งการเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้อย่าง
เหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรู้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
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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

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

7. รักความเป็ นไทย

7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย

6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ 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 ไตรสิกขำ
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมไตรสิกขาย่อมทาให้สามารถฝึกฝนตนให้เกิดปั ญญาอันนาไปสูก่ ารทางาน หรือทากิจกรรม
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.6/4

ป.6/7
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

วิเคราะห์ความสาคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3
ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิง่ เสพติด

- อธิบายหลักปฏิบตั ติ นตามไตรสิกขา และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวติ ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• ไตรสิกขา

- ศีล สมาธิ ปั ญญา
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
2) ทักษะการวิเคราะห์
3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มีจติ สาธารณะ
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ ที่ 1 สังเกต
สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข่าว

3. ครูเล่าข่าวเหตุการณ์ปัจจุบนั ให้นักเรียนฟั ง เช่น ข่าวน้าท่วม
แผ่นดินไหว ภัยแล้ง
4. ครูขออาสาสมัครนักเรียนทีส่ ามารถจับใจความจากการฟั งข่าวมา
สรุปสาระสาคัญให้เพื่อนฟั งหน้าชัน้ เรียน

ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์ วิ จารณ์
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : ใบงานที่ 4.1

6. ครูให้นักเรียนคนอื่นช่วยกันวิเคราะห์ว่า เพราะเหตุใดตัวแทน
นักเรียนจึงสามารถจับใจความของข่าวได้มาก ซึง่ นักเรียนอาจ
แสดงคาตอบทีแ่ ตกต่างกันออกไป
7. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ตัวแทนนักเรียนเป็ นผูท้ ่ี
ควบคุมกาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย จึงเกิดสมาธิในการฟัง ทาให้รู้
แจ้งหรือปั ญญามีความเข้าใจจับใจความสาคัญของข่าวหรือเรื่อง
ทีฟ่ ั งได้สอดคล้องกับหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา
8. ครูอธิบายข้อปฏิบตั เิ กีย่ วกับไตรสิกขา พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
9. ครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์การกระทาต่อไปนี้ ว่าสอดคล้อง
หรือต้องใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา อย่างไร
- นักเรียนนั ่งเรียน หรือเขียนหนังสือ
- ชาวพุทธเดินจงกรม
- ผูป้ ราศรัยบนเวที
- นักเรียนนั ่งทาข้อสอบในห้องสอบ
- นักเรียนจัดป้ ายนิเทศ
- แม่ทาอาหารในครัว ฯลฯ
10. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่าการทีท่ ุกคนสามารถ
ควบคุมตนเองทัง้ กาย วาจา ใจ เช่น อ่านหนังสือด้วยความสารวม
ย่อมทาให้เกิดสติ มีสมาธิ เมื่ออ่านหนังสือไปเรื่อยๆ ก็ทาให้เกิด
ปั ญญารูเ้ ข้าใจในสิง่ ทีอ่ ่าน หรือแม่ปรุงอาหารก็ตอ้ งสารวมกาย
วาจาให้เรียบร้อย มีสติตงั ้ มั ่นในการปรุงอาหารย่อมทาให้อาหารมี
รสชาติตามต้องการ ถ้ารสจัดไปก็ใช้ปัญญาหาข้อบกพร่อง
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 นักเรียนเคยใช้หลักไตรสิ กขาไปเป็ นแนวทาง
ในการปฏิ บตั ิ เรื่องใดบ้าง และผลที่ ได้รบั เป็ น
อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

11. นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1)
ช่วยกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา
และบันทึกลงในใบงานที่ 4.1 เรื่อง ไตรสิ กขา
12. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานในใบงานที่ 4.1 หน้าชัน้ เรียน
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
13. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ครู

ขัน้ ที่ 3 สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการนาหลักไตรสิกขาไปปฏิบตั ิ
ในการทากิจกรรมต่างๆ และผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 4.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมีจติ สาธารณะ

เครื่องมือ
ใบงานที่ 4.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) ตัวอย่างข่าว
2) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ไตรสิกขา
8.2 แหล่งการเรียนรู้

−
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างข่าว
ทหารเร่งแจกน้าช่วยภัยแล้งหลังพบราษฎรขาดแคลนน้า
พ.อ.อุกฤษ์ นุ ตคาแหง ผู้บงั คับการหน่ วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แม่สอด ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 5 อาเภอ
ประกอบด้วย อ.แม่สอด ท่าสองยาง พบพระ แม่ระมาด และ อุม้ ผาง ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดตาก ได้สงการให้
ั่
จนท.ทหาร ช่างนารถน้ าบรรทุกน้ าไปแจกจ่ายให้กบั ราษฎรไทยตามแนวชายแดนที่ได้รบั ผลกระทบและความ
เดือดร้อนจากภัยแล้ง การขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ เนื่องจากขณะนี้มหี ลายพื้นที่ท่หี น่ วย ฉก.ร.4 รับผิดชอบ ได้มี
ประชาชนขอความร่ว มมือ ให้ทหารน าน้ าไปแจกจ่ า ย เพราะองค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในพื้น ที่ ไม่ส ามารถ
ช่วยเหลือได้ทนั เพราะมีประชาชนเดือดร้อนจานวนมาก จนรถน้าของ อปท.ให้บริการไม่ทวถึ
ั ่ งในแต่ละวัน จึงขอให้
ทหารนารถน้าไปเสริมเพือ่ ให้เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรทีเ่ ดือดร้อนจากภัยแล้ง อีกทัง้ กองทัพบก ยังได้มี
โครงการกองทัพเพือ่ ประชาชน โดยนาน้าไปแจกจ่ายให้ประชาชนทัวทุ
่ กพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั การร้องขอมาอีกด้วย
ที่มา : paidoo.net/scoop/ภัยแล้ง
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ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ไตรสิกขำ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา
4. การปฏิบตั นิ ตามหลักศีลสิกขา (ศีล)

5. การปฏิบตั ติ นตามหลักจิตตสิกขา (สมาธิ)

6. การปฏิบตั ติ นตามหลักปั ญญาสิกขา (ปั ญญา)

สรุป
 ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ
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ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ไตรสิกขำ

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนเสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา
1. การปฏิบตั นิ ตามหลักศีลสิกขา (ศีล)

2. การปฏิบตั ติ นตามหลักจิตตสิกขา (สมาธิ)

3. การปฏิบตั ติ นตามหลักปั ญญาสิกขา (ปั ญญา)

สรุป
 ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ

(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

การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

ความมีวินัย
3

2

1

ความมีน้าใจ
เอื้อเฟื้ อ
เสียสละ
3 2 1

การรับฟัง
ความคิ ดเห็น

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การตรงต่อ
เวลา

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
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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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

รายการประเมิ น

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ
ทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง และเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพื่อนด้าน
ความซื่อสัตย์
3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
มีความรับผิดชอบ
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.1 ตัง้ ใจเรียน
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
แหล่งการเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้อย่าง
เหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรู้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
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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

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

7. รักความเป็ นไทย

7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย

6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ 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 หลักธรรมของศำสนำอื่น
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ล้วนสอนให้ศาสนิกชนประพฤติตนเป็ นคนดีสง่ ผล
ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1
ป.6/8 อธิบายหลักธรรมสาคัญของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.3 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 หลักธรรมคาสอนของศาสนาต่างๆ
- พระพุทธศาสนา : อริยสัจ 4 โอวาท 3 ฯลฯ
- ศาสนาอิสลาม : หลักศรัทธา หลักปฏิบตั ิ หลักจริยธรรม
- คริสต์ศาสนา : บัญญัติ 10 ประการ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
3) ทักษะการระบุ

2) ทักษะการแปลความ
4) ทักษะการสังเคราะห์

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มีจติ สาธารณะ
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : −

ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างหลักธรรมสาคัญของศาสนาอื่น เช่น ศาสนา
อิสลาม ศาสนาคริสต์ พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบ และช่วยกัน
แสดงความคิดเห็นว่า การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมดังกล่าวส่งผลดีต่อการ
ดาเนินชีวติ อย่างไร

ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม

1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมมือกัน
ศึกษาความรูเ้ รื่อง หลักธรรมของศาสนาอื่น ได้แก่ ศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 หลักธรรมใดในศาสนาคริ สต์ที่สอดคล้องกับ
ศีล 5
(1. การฆ่าคน 2. อย่าผิดประเวณี
3. อย่าลักขโมย 4. อย่าพูดเท็จ)

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : −

สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูเ้ กีย่ วกับหลักธรรมของศาสนาอื่นทีไ่ ด้
จากการศึกษามาอธิบายร่วมกัน โดยให้ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
4) ความหมายของหลักธรรม
5) ประเด็นสาคัญของหลักธรรม
6) วิธกี ารปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม

ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 5.1

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาเกีย่ วกับหลักธรรม
ของศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม มาเป็ นพืน้ ฐานในการตอบคาถาม
ในใบงานที่ 5.1 เรื่อง หลักธรรมของศาสนาอื่น
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 นักเรียนคิ ดว่า จะนาหลักธรรมของศาสนา
คริ สต์หรือศาสนาอิ สลามไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนิ นชีวิตได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 5.1

ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานในใบงานที่ 5.1 ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 5.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมีจติ สาธารณะ
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2

เครื่องมือ
ใบงานที่ 5.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2

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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2522. หลักพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครัง้ ที่ 6 กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
3) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง หลักธรรมของศาสนาอื่น
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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ใบงานที่ 5.1 เรื่อง หลักธรรมของศำสนำอื่น
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
7. พระเยซูทรงมีหลักคาสอนในเรื่องความรักอย่างไรบ้าง

8. หลักตรีเอกานุภาพ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

9. หลักศรัทธา 6 ประการของศาสนาอิสลาม ได้แก่อะไรบ้าง

10. หลักปฏิบตั ิ 5 ประการของมุสลิม ได้แก่อะไรบ้าง

บันทึกสรุป
1. นักเรียนได้ขอ้ คิดสาคัญจากหลักธรรมของศาสนาอื่น ดังนี้
2. นักเรียนสามารถนาหลักธรรมของศาสนาอื่นไปประยุกต์ปฏิบตั ิ ดังนี้

3.
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ใบงานที่ 5.1 เรื่อง หลักธรรมของศำสนำอื่น
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. พระเยซูทรงมีหลักคาสอนในเรื่องความรักอย่างไรบ้าง
ความรักมี 2 ระดับ คือ
1) มีความรักระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้า เปรียบเหมือนความรักระหว่างบิดากับบุตร
2) ความรักระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ ให้รกั เพือ่ นบ้านเหมือนรักตนเอง

2. หลักตรีเอกานุภาพ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
1) พระบิดา (พระเยโฮวาห์)
2) พระบุตร (พระเยซู)
3) พระจิต (วิญญาณอันศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระบิดาและพระบุตรรวมกัน)

3. หลักศรัทธา 6 ประการของศาสนาอิสลาม ได้แก่อะไรบ้าง
1) ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ แต่เพียงองค์เดียว
3) ศรัทธาต่อคัมภีรท์ งั ้ หลาย
5) ศรัทธาในวันพิพากษาโลก

2) ศรัทธาต่อเทวทูต (มลาอิกะฮ์) ว่ามีจริง
4) ศรัทธาต่อศาสนฑูต
6) ศรัทธาในลิขติ ของอัลลอฮ์

4. หลักปฏิบตั ิ 5 ประการของมุสลิม ได้แก่อะไรบ้าง
1) การปฏิญาณตน
3) การบริจาคทรัพย์
5) การประกอบพิธฮี จั ญ์

2) การละหมาด
4) การถือศีลอด

บันทึกสรุป
1. นักเรียนได้ขอ้ คิดสาคัญจากหลักธรรมของศาสนาอื่น ดังนี้
2. นักเรียนสามารถนาหลักธรรมของศาสนาอื่นไปประยุกต์ปฏิบตั ิ ดังนี้
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ๋ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

4.
145 พระพุทธศาสนา ป.6

เฉลย

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

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
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
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
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

รายการประเมิ น

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ
ทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง และเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพื่อนด้าน
ความซื่อสัตย์
3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
มีความรับผิดชอบ
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.1 ตัง้ ใจเรียน
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
แหล่งการเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้อย่าง
เหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรู้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
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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

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

7. รักความเป็ นไทย

7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย

6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ 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

150 พระพุทธศาสนา ป.6

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 เรื่องน่ำรูค้ ู่พุทธศำสน์
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พุทธศาสนสุภาษิตมีประโยชน์ในการเตือนสติ ช่วยชีแ้ นวทางชีวติ และการรูจ้ กั สถานทีต่ ่างๆ ภายในวัดจะช่วยให้ชาว
พุทธปฏิบตั ติ นได้ถูกต้องเหมาะสมซึง่ เป็ นการรักษาประเพณีอนั ดีงามของชาวพุทธ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.6/4

ส.1.2
ป.6/1
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

วิเคราะห์ความสาคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3
ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
อธิบายความรูเ้ กีย่ วกับสถานทีต่ า่ งๆ ในศาสนสถาน และปฏิบตั ติ นได้อย่างเหมาะสม

1) อธิบายความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต และสามารถนาไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวันได้
2) อธิบายความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับสถานทีต่ ่างๆ ภายในวัดได้
3) ปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมภายในวัดได้
3. สาระการเรียนรู้
3.4 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พุทธศาสนสุภาษิต
- สจฺเจน กิตฺต ปปฺโปติ : คนจะได้เกียรติดว้ ยสัจจะ
- ยถาวาที ตถาการี : พูดเช่นไร ทาเช่นนัน้
2) ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับสถานทีต่ ่างๆ ภายในวัด เช่น เขตพุทธาวาส สังฆาวาส
3) การปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมภายในวัด
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
4) ทักษะการสังเคราะห์

2) ทักษะการวิเคราะห์
5) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

3) ทักษะการแปลความ

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
152 พระพุทธศาสนา ป.6

3. มีจติ สาธารณะ

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่คิด
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

3. ครูนาภาพสถานทีต่ ่างๆ ภายในวัด มาให้นักเรียนดู แล้วให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า สถานทีเ่ หล่านี้มคี วามสาคัญ
อย่างไร แล้วนักเรียนจะปฏิบตั ติ นอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานที่
ดังกล่าว
4. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การรูจ้ กั สถานทีต่ ่างๆ
ภายในวัด จะช่วยทาให้ชาวพุทธประพฤติปฏิบตั ติ นได้ถูกต้อง
เหมาะสม ซึง่ เป็ นการรักษาประเพณีอนั ดีงามของชาวพุทธ

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6

2. ใบงานที่ 6.1

4. ครูให้นักเรียนจับคู่กนั แล้วให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรูจ้ าก
หนังสือเรียน ตามประเด็นทีก่ าหนดให้ ดังนี้
4) พุทธศาสนสุภาษิต
5) ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับสถานทีต่ ่างๆ ภายในวัด
6) การปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมภายในวัด
จากนัน้ บันทึกความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน
5. นักเรียนแต่ละคู่นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาทาใบงานที่ 6.1
เรื่อง เรื่องน่ ารู้ค่พู ทุ ธศาสน์ เสร็จแล้วผลัดกันเล่าผลงานของตน
ให้สมาชิกคู่อ่นื ฟั ง เพื่อช่วยเพิม่ เติมผลงานให้สมบูรณ์
6. ครูสุ่มตัวแทนของแต่ละคู่ออกมานาเสนอผลงานตามความ
เหมาะสม โดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง
7. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ กีย่ วกับพุทธศาสนสุภาษิต
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับสถานทีต่ ่างๆ ภายในวัด และการปฏิบตั ติ น
ทีเ่ หมาะสมภายในวัด
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
•

สถานที่ต่างๆ ภายในวัดในชุมชนที่นักเรียน
อาศัยอยู่มีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง
ประกอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

4. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเลือกพุทธศาสนสุภาษิตทีน่ ักเรียนสนใจ
แล้วนามาแต่งเป็ นเรื่องสัน้ และสรุปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ติ นตาม
พุทธศาสนสุภาษิต เสร็จแล้วนาส่งครูตามระยะเวลาทีต่ กลงกัน

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง หลักธรรมค้าจุนโลก
7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 6.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมีจติ สาธารณะ
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2

เครื่องมือ
ใบงานที่ 6.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2) บัตรภาพสถานทีต่ ่างๆ ภายในวัด
3) ใบงานที่ 6.1 เรื่อง เรื่องน่ารูค้ ่พู ุทธศาสน์
8.2 แหล่งการเรียนรู้

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



บัตรภาพ สถานที่ต่างๆ ภายในวัด

ภาพโบสถ์

ภาพวิ หาร

ภาพเจดีย์

ภาพกุฏิ
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ใบงานที่ 6.1 เรื่อง เรื่องน่ำรูค้ ู่พุทธศำสน์
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
11. ผูท้ ร่ี กั ษาคาพูดจะได้รบั ผลดีอย่างไร

12. เขตพุทธาวาส ประกอบด้วยสิง่ ก่อสร้างใดบ้าง

13. ศาลาการเปรียญจัดอยู่ในเขตใดของวัด เพราะเหตุใด

14. เมื่อไปวัดนักเรียนควรแต่งกายอย่างไร

15. นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด จึงควรไปถึงวัดก่อนทีก่ ารประกอบศาสนพิธจี ะเริม่
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ใบงานที่ 6.1 เรื่อง เรื่องน่ำรูค้ ู่พุทธศำสน์

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ผูท้ ร่ี กั ษาคาพูดจะได้รบั ผลดีอย่างไร
ได้รบั การชืน่ ชมว่า มีวาจาทีเ่ ชือ่ ถือได้ ทาให้มผี เู้ คารพนับถือยกย่องและสรรเสริญ

2. เขตพุทธาวาส ประกอบด้วยสิง่ ก่อสร้างใดบ้าง
โบสถ์ วิหาร และเจดีย์

3. ศาลาการเปรียญจัดอยู่ในเขตใดของวัด เพราะเหตุใด
เขตพุทธาวาส เพราะอยูใ่ นส่วนของสถานทีท่ ใี ่ ช้ประกอบสังฆกรรม รักษาศีล ฟั งธรรม

4. เมื่อไปวัดนักเรียนควรแต่งกายอย่างไร
ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวหรือสีอ่อนๆ เนื้อผ้าต้องไม่บางเกินไป ควรใส่เสื้อผ้าหลวมๆ สตรีไม่ควรนุ่งสัน้
หรือประดับเครือ่ งแต่งกายมากเกินไป

5. นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด จึงควรไปถึงวัดก่อนทีก่ ารประกอบศาสนพิธจี ะเริม่

(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

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
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

รายการประเมิ น

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ
ทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง และเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพื่อนด้าน
ความซื่อสัตย์
3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
มีความรับผิดชอบ
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.1 ตัง้ ใจเรียน
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
แหล่งการเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้อย่าง
เหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรู้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
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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

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

7. รักความเป็ นไทย

7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย

6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ 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

161 พระพุทธศาสนา ป.6

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.6/4, ป.6/7, ป.6/8 ) ส 1.2 (ป.6/1)
 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
6.2
6.3
6.4

วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั ่นพัฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
ทางานร่วมกับผูอ้ นื ่ ได้
มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ
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