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ตอนที 1
คําชีแจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
(พระพุทธศาสนา ม. 3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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1. แนวทางการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
คูม่ ือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ พระพุทธศาสนา ม. 3 เล่มนี"จดั ทําขึ"นเพื&อเป็ นแนวทางให้ครู ใช้ประกอบการจัดการ
เรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั"นพื"นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ& งการ
แบ่งหน่วยการเรี ยนรู ้สาํ หรับจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายชัว& โมงในคูม่ ือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้เล่มนี" แบ่งเนื" อหาเป็ น 4
หน่ วย สามารถใช้ควบคู่กบั หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื"นฐาน พระพุทธศาสนา ม. 3 และแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื"นฐาน
พระพุทธศาสนา ม. 3 ประกอบด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ดงั นี"
หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 พระพุทธ
หน่ วยการเรียนรู้ ที 2 พระธรรม
หน่ วยการเรียนรู้ ที 3 พระสงฆ์
หน่ วยการเรียนรู้ ที 4 การปฏิบตั ิตนเป็ นชาวพุทธที&ดี
คูม่ ือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้เล่มนี"ได้นาํ เสนอรายละเอียดไว้ครบถ้วนตามแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
นอกจากนี"ยงั ได้ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนได้พฒั นาองค์ความรู ้ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ไว้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั"นพื"นฐาน พุทธศักราช 2551 ครู ควรศึกษาคูม่ ือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้
เล่มนี"ให้ละเอียดเพื&อปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ และสภาพของนักเรี ยน
ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะแบ่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ออกเป็ นรายชัว& โมง ซึ& งมีจาํ นวนมากน้อยไม่เท่ากันขึ"นอยูก่ บั
ความยาวของเนื"อหาสาระ และในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้มีองค์ประกอบดังนี"
1. ผังมโนทัศน์ เป้ าหมายการเรียนรู้ และขอบข่ายภาระงาน/ชินงาน แสดงขอบข่ายเนื" อหาการจัดการเรี ยนรู้ที&ครอบคลุม
ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม ทักษะ/กระบวนการ และภาระงาน/ชิ"นงาน
2. ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด Backward Design (Backward Design Template) เป็ น
กรอบแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 3 ขั"น ได้แก่
ขันที 1 ผลลัพธ์ปลายทางที&ตอ้ งการให้เกิดขึ"นกับนักเรี ยน
ขันที 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู้ซ& ึ งเป็ นหลักฐานที&แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ตามที&กาํ หนด
ไว้อย่างแท้จริ ง
ขันที 3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จะระบุวา่ ในหน่วยการเรี ยนรู ้น" ี แบ่งเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้กี&แผน และแต่ละแผน
ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมกี&ชวั& โมง
3. แผนการจัดการเรียนรู้ รายชัวโมง เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามกรอบแนวคิดการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ตาม
แนวคิด Backward Design ประกอบด้วย
3.1 ชือแผนการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้วยลําดับที&ของแผน ชื& อแผน และเวลาเรี ยน เช่น แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ที& 1 พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ทัว& โลก เวลา 3 ชัว& โมง
3.2 สาระสําคัญ เป็ นความคิดรวบยอดของเนื"อหาที&นาํ มาจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.3 ตัวชี วัดชั นปี เป็ นตัวชี" วดั ที&ใช้ตรวจสอบนักเรี ยนหลังจากเรี ยนจบเนื"อหาที&นาํ เสนอในแต่ละแผนการจัดการ
เรี ยนรู้น" นั ๆ ซึ& งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร
3.4 จุดประสงค์ การเรียนรู้ เป็ นส่วนที&บอกจุดมุ่งหมายที&ตอ้ งการให้เกิดขึ"นกับนักเรี ยนภายหลังจากเรี ยนจบในแต่
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ละแผน ทั"งในด้านความรู ้ (K) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม (A) และด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ซึ& งสอดคล้อง
สัมพันธ์กบั ตัวชี"วดั ชั"นปี และเนื"อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้น" นั ๆ
3.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็ นการตรวจสอบผลการจัดการเรี ยนรู้วา่ หลังจากจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้แล้ว นักเรี ยนมีพฒั นาการ มีผลสัมฤทธิ[ ทางการเรี ยนตามเป้ าหมายที&คาดหวังไว้หรื อไม่ และมีส&ิ งที&จะต้องได้รับ
การพัฒนาปรับปรุ งส่งเสริ มในด้านใดบ้าง ดังนั"น ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้จึงได้ออกแบบวิธีการและเครื& องมือในการวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นต่าง ๆ ของนักเรี ยนไว้อย่างหลากหลาย เช่น การทําแบบทดสอบ การตอบคําถามสั"น ๆ การตรวจ
ผลงาน การสังเกตพฤติกรรมทั"งที&เป็ นรายบุคคลและกลุ่ม โดยเน้นการปฏิบตั ิให้สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวชี" วดั และ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
วิธีการและเครื& องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้เหล่านี"ครู สามารถนําไปใช้ประเมินนักเรี ยนได้ ทั"งในระหว่าง
การจัดการเรี ยนรู ้และการทํากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
3.6 สาระการเรียนรู้ เป็ นหัวข้อย่อยที&นาํ มาจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ& งสอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
แกนกลาง
3.7 แนวทางบูรณาการ เป็ นการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในเรื& องที&เรี ยนรู ้ของแต่ละแผนให้เชื&อมโยง
สัมพันธ์กบั สาระการเรี ยนรู ้อื&น ๆ ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เพื&อให้การเรี ยนรู้สอดคล้องและครอบคลุมสถานการณ์จริ ง
3.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็ นการเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เนื"อหาในแต่ละเรื& อง โดยใช้แนวคิด
และทฤษฎีการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ตามความเหมาะสม ทั"งนี"เพื&อให้ครู นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ ซึ&งกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ประกอบด้วย 5 ขั"น ได้แก่
ขันที 1 นําเข้าสู่บทเรี ยน
ขันที 2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขันที 3 ฝึ กฝนผูเ้ รี ยน
ขันที 4 นําไปใช้
ขันที 5 สรุ ป
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ เป็ นกิจกรรมเสนอแนะสําหรับให้นกั เรี ยนได้พฒั นาเพิ&มเติมในด้านต่าง ๆ นอกเหนื อจากที&ได้
จัดการเรี ยนรู้มาแล้วในชัว& โมงเรี ยน กิจกรรมเสนอแนะมี 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมสําหรับผูท้ ี&มีความสามารถพิเศษและต้องการ
ศึกษาค้นคว้าเนื"อหานั"น ๆ ให้ลึกซึ"งกว้างขวางยิง& ขึ"น และกิจกรรมสําหรับการเรี ยนรู ้ให้ครบตามเป้ าหมาย ซึ& งมีลกั ษณะเป็ น
การซ่อมเสริ ม
3.10 สื อ/แหล่ งการเรี ยนรู้ เป็ นรายชื& อสื& อการเรี ยนรู ้ทุกประเภทที&ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ ซึ& งมีท" งั สื& อธรรมชาติ สื& อ
สิ& งพิมพ์ สื& อเทคโนโลยี และสื& อบุคคล เช่น หนังสื อ เอกสารความรู ้ รู ปภาพ เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต วีดิทศั น์ ปราชญ์ชาวบ้าน
3.11 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เป็ นส่วนที&ให้ครู บนั ทึกผลการจัดการเรี ยนรู ้วา่ ประสบความสําเร็ จหรื อไม่ มีปัญหา
หรื ออุปสรรคอะไรเกิดขึ"นบ้าง ได้แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคนั"นอย่างไร สิ& งที&ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผนมีอะไรบ้าง และข้อเสนอแนะ
สําหรับการปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ครั"งต่อไป
นอกจากนี" ยงั อํานวยความสะดวกให้ครู โดยจัดทําเอกสารและความรู ้เสริ มสําหรับครู บนั ทึกลงในแผ่นซี ดี (CD)
ประกอบด้วย
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1. มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชีวัดชันปี และสาระการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที& 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม (พระพุทธศาสนา ม.3)
2. โครงงาน (Project Work) และแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio)
3. ผังการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ และรู ป แบบแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายชั ว โมง ซึ& งออกแบบตามแนวคิ ด
Backward Design
4. แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียนประจําหน่ วยการเรี ยนรู้ เป็ นแบบทดสอบเพื&อใช้วดั และประเมินผลนักเรี ยน
ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้และหลังการจัดการเรี ยนรู ้
5. แบบทดสอบปลายภาค/ปลายปี เป็ นแบบทดสอบเพื&อใช้วดั และประเมิ นผลการเรี ยนรู้ปลายภาค/ปลายปี 3 ด้าน
ได้แก่
5.1 ด้านความรู ้ มีแบบทดสอบทั"งที&เป็ นแบบปรนัยและแบบอัตนัย
5.2 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม เป็ นตารางการประเมิน
5.3 ด้านทักษะ/กระบวนการ เป็ นตารางการประเมิน
6. ใบความรู้ ใบงาน แบบบันทึก และแบบประเมิน
ครู ควรศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื&อเตรี ยมการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้พฒั นาครบทุก
สมรรถนะสําคัญที&กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร กล่าวคือ สมรรถนะในการสื& อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชี วิต และ
การใช้เทคโนโลยี รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และกิจกรรมเสนอแนะเพื&อการเรี ยนรู ้เพิ&มเติมให้เต็มตาม
ศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคน ซึ&งได้กาํ หนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้น" ีแล้ว
ครู ควรศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื&อเตรี ยมการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้พฒั นาครบทุก
สมรรถนะสําคัญที&กาํ หนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ สมรรถนะในการสื& อสาร การคิด การแก้ปัญ หา การใช้ทกั ษะชีวิต และการ
ใช้เทคโนโลยี รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตร ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื& อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้
อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน& ในการทํางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ และกิจกรรมเสนอแนะเพื&อการเรี ยนรู้เพิ&มเติมให้เต็ม
ตามศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคน ซึ&งได้กาํ หนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้น" ีแล้ว
นอกจากนี" ครู ส ามารถปรั บ ปรุ ง แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ สภาพความพร้ อ มของนัก เรี ย นและ
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ซึ&งจะใช้เป็ นผลงานเพื&อเลื&อนวิทยฐานะได้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้น" ี ได้อาํ นวยความสะดวกให้ครู
โดยได้พิมพ์โครงสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที&ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิด Backward Design ให้ครู เพิ&มเติม
เฉพาะส่ วนที&ครู ปรับปรุ งเองไว้ดว้ ยแล้ว

2. สั ญลักษณ์ ลกั ษณะกิจกรรมการเรียนรู้
คู่มื อครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ พระพุทธศาสนา ม. 3 เล่ มนี" สามารถใช้คู่ก ับแบบฝึ กทัก ษะ รายวิชาพื"นฐาน
พระพุทธศาสนา ม. 3 ซึ& งได้กาํ หนดสัญลักษณ์กาํ กับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไว้ทุกกิ จกรรมเพื&อช่วยให้ครู และนักเรี ยนทราบ
ลักษณะของกิจกรรมนั"น ๆ เพื&อการจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้ าหมาย สัญลักษณ์ลกั ษณะกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีดงั นี"
โครงงาน เป็ นกิจกรรมที&มงุ่ พัฒนาการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหา
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การพัฒนากระบวนการคิด เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนทําเพื&อพัฒนากระบวนการคิดด้านต่าง ๆ
การประยุกต์ ใช้ ในชีวติ ประจําวัน เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนนําความรู ้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
การทําประโยชน์ ให้ สังคม เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิในการทําประโยชน์เพื&อสังคม เพื&อการอยูร่ ่ วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข
การปฏิบตั ิจริง/ฝึ กทักษะ เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ งหรื อฝึ กปฏิบตั ิเพื&อให้เกิดทักษะ อันจะช่วยให้
การเรี ยนรู้เป็ นไปตามเป้ าหมายอย่างสมบูรณ์และเกิดความเข้าใจที&คงทน
การศึกษาค้ นคว้า/สืบค้น เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าหรื อสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ตา่ ง ๆ
เพื&อสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองจนเกิดเป็ นนิสัย
การสํารวจ เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนสํารวจ รวบรวมข้อมูลเพื&อนํามาศึกษาวิเคราะห์ หาเหตุ หาผล ฝึ กความเป็ น
ผูร้ อบคอบ
ทักษะการพูด เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการพูดประเภทต่าง ๆ
ทักษะการเขียน เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการเขียนประเภทต่าง ๆ
กิจกรรมสําหรับกลุ่มพิเศษ เป็ นกิจกรรมสําหรับให้นกั เรี ยนใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้เพิ&มเติม เพื&อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพ
กิจกรรมสํ าหรับซ่ อมเสริม เป็ นกิจกรรมสําหรับให้นกั เรี ยนใช้เรี ยนซ่อมเสริ มเพือ& ให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามตัวชี"วดั

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด Backward Design
การจัดการเรี ยนรู ้หรื อการสอนเป็ นงานที&ครู ทุกคนต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ มากมายเพื&อให้นกั เรี ยนสนใจที&จะเรี ยนรู ้และ
เกิดผลตามที&ครู คาดหวัง การจัดการเรี ยนรู ้จดั เป็ นศาสตร์ ที&ตอ้ งใช้ความรู ้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์อย่างมาก ครู
บางคนอาจจะละเลยเรื& องของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้หรื อการออกแบบการสอน ซึ& งเป็ นงานที&ครู จะต้องทําก่อนการ
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทําอย่างไร ทําไมจึงต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้
ครู ทุกคนผ่านการศึกษาและได้เรี ยนรู ้เกี&ยวกับการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้มาแล้ว ในอดีตการออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู้จะเริ& มต้นจากการกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ และการ
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ปั จจุบนั การเรี ยนรู ้ได้มีการเปลี&ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั"ง
การเปลี&ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที&เข้ามามีบทบาทต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ซึ& งนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้
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จากสื& อและแหล่ งการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ที&มี อยู่รอบตัว ดังนั"นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ จึงเป็ นกระบวนการสําคัญ ที&ครู
จําเป็ นต้องดําเนินการให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคน
แกรนต์ วิกกินส์ (Grant Wiggins) และเจย์ แมกไท (Jay McTighe) นักการศึกษาชาวอเมริ กนั ได้เสนอแนวคิดเกี&ยวกับ
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ& งเรี ยกว่า Backward Design อันเป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที&ครู จะต้องกําหนด
ผลลัพธ์ปลายทางที&ตอ้ งการให้เกิดขึ"นกับนักเรี ยนก่อน โดยทั"งสองให้ชื&อว่า ความเข้าใจที&คงทน (Enduring Understanding)
เมื& อกําหนดความเข้าใจที& คงทนได้แล้ว ครู จะต้องบอกให้ไ ด้ว่าความเข้าใจที& คงทนของนักเรี ยนนี"เกิ ดจากอะไร นักเรี ยน
จะต้องมีหรื อแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ครู มีหรื อใช้วิธีการวัดอะไรบ้างที&จะบอกว่านักเรี ยนมีหรื อแสดงพฤติกรรมเหล่านั"น
แล้ว จากนั"นครู จึงนึกถึงวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที&จะทําให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจที&คงทนต่อไป

แนวคิด Backward Design
Backward Design เป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที&ใช้ผลลัพธ์ปลายทางเป็ นหลัก ซึ& งผลลัพธ์ปลายทางนี" จะเกิด
ขึ"นกับนักเรี ยนก็ตอ่ เมื&อจบหน่วยการเรี ยนรู ้ ทั"งนี"ครู จะต้องออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้กรอบแนวคิดที&เป็ นเหตุเป็ นผล
มีความสัมพันธ์กนั จากนั"นจึงจะลงมือเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ขยายรายละเอียดเพิ&มเติมให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป
กรอบแนวคิดหลักของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด Backward Design มีข" นั ตอนหลักที&สาํ คัญ
3 ขั"นตอน คือ
ขั"นที& 1 กําหนดผลลัพธ์ปลายทางที&ตอ้ งการให้เกิดขึ"นกับนักเรี ยน
ขั"นที& 2 กําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซ& ึงเป็ นหลักฐานที&แสดงว่านักเรี ยน
มีผลการเรี ยนรู ้ตามที&กาํ หนดไว้อย่างแท้จริ ง
ขั"นที& 3 วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ขันที 1 กําหนดผลลัพธ์ ปลายทางทีต้องการให้ เกิดขึนกับนักเรียน
ก่อนที&จะกําหนดผลลัพธ์ปลายทางที&ตอ้ งการให้เกิดขึ"นกับนักเรี ยนนั"น ครู ควรตอบคําถามสําคัญต่อไปนี"
1. นักเรี ยนควรจะมีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถทําสิ& งใดได้บา้ ง
2. เนื" อหาสาระใดบ้า งที&มี ความสํา คัญ ต่อการสร้ า งความเข้าใจของนักเรี ยนและความเข้า ใจที&คงทน (Enduring
Understanding) ที&ครู ตอ้ งการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนมีอะไรบ้าง
เมื& อ จะตอบคําถามสําคัญ ดังกล่ า วข้า งต้น ให้ ครู นึก ถึ งเป้ าหมายของการศึ ก ษา มาตรฐานการเรี ย นรู้ ด้า นเนื" อหา
ระดับชาติที&ปรากฏอยูใ่ นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั"นพื"นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั"งมาตรฐานการเรี ยนรู ้ระดับเขต
พื"นที&การศึกษาหรื อท้องถิ&น การทบทวนความคาดหวังของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั"นพื"นฐาน เนื&องจากมาตรฐานแต่
ละระดับจะมี ความสัม พันธ์กบั เนื" อหาสาระต่าง ๆ ซึ& งมีความแตกต่า งลดหลัน& กันไป ด้วยเหตุน" ี ขั"นที& 1 ของ Backward
Design ครู จึงต้องจัดลําดับความสําคัญและเลือกผลลัพธ์ปลายทางของนักเรี ยน ซึ&งเป็ นผลการเรี ยนรู ้ที&เกิดจากความเข้าใจที&
คงทนต่อไป
ความเข้าใจทีค งทนของนักเรียน
ความเข้าใจที&คงทนคืออะไร ความเข้าใจที&คงทนเป็ นความรู ้ ที&ลึก ซึ" ง ได้แก่ ความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ และ
หลักการของเนื" อหาและวิชาที&นักเรี ยนเรี ยนรู้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ&ง คือ เป็ นความรู้ที&อิงเนื" อหา ความรู ้น" ีเกิ ดจากการสะสม
ข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรี ยนและเป็ นองค์ความรู ้ที&นกั เรี ยนสร้างขึ"นด้วยตนเอง
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การเขียนความเข้ าใจทีคงทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ถ้าความเข้าใจที&คงทนหมายถึงสาระสําคัญของสิ& งที& จะเรี ยนรู ้ แล้ว ครู ควรจะรู ้ว่าสาระสําคัญหมายถึงอะไร คําว่า
สาระสําคัญ มาจากคําว่า Concept ซึ& งนักการศึกษาของไทยแปลเป็ นภาษาไทยว่า สาระสําคัญ ความคิดรวบยอด มโนทัศน์
มโนมติ และสังกัป ซึ&งการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้นิยมใช้คาํ ว่า สาระสําคัญ
สาระสําคัญเป็ นข้อความที&แสดงแก่นหรื อเป้ าหมายเกี&ยวกับเรื& องใดเรื& องหนึ&ง เพื&อให้ได้ขอ้ สรุ ปรวมและข้อแตกต่าง
เกี& ยวกับเรื& องใดเรื& องหนึ& ง โดยอาจครอบคลุม ข้อเท็จจริ ง กฎ ทฤษฎี ประเด็น และการสรุ ปสาระสําคัญและข้อความที& มี
ลักษณะรวบยอดอย่างอื&น
ประเภทของสาระสํ าคัญ
1. ระดับกว้าง (Broad Concept)
2. ระดับการนําไปใช้ (Operative Concept หรื อ Functional Concept)
ตัวอย่ างสาระสําคัญระดับกว้ าง
- การบริ หารจิตและการเจริ ญปัญญามีประโยชน์ตอ่ ผูป้ ฏิบตั ิหลายประการ
ตัวอย่ างสาระสําคัญระดับการนําไปใช้
- การบริ หารจิตและการเจริ ญปั ญญามีประโยชน์ต่อผูป้ ฏิบตั ิ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดําเนินชี วิตประจําวัน ด้านการ
พัฒนาบุคลิกภาพ และด้านประโยชน์สูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา
แนวทางการเขียนสาระสํ าคัญ
1. ให้เขียนสาระสําคัญของทุกเรื& อง โดยแยกเป็ นข้อ ๆ (จํานวนข้อของสาระสําคัญจะเท่ากับจํานวนเรื& อง)
2. การเขียนสาระสําคัญที&ดีควรเป็ นสาระสําคัญระดับการนําไปใช้
3. สาระสําคัญต้องครอบคลุมประเด็นสําคัญครบถ้วน เพราะหากขาดส่ วนใดไปแล้วจะทําให้นกั เรี ยนรับสาระสําคัญ
ที&ผิดไปทันที
4. การเขียนสาระสําคัญที&จะให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญ วิธีการหนึ&ง คือ การเขียนแผนผังสาระสําคัญ

คูม่ ือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ พระพุทธศาสนา ม. 3 $

ตัวอย่ างการเขียนแผนผังสาระสําคัญ
ด้านการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
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มีจิตใจสงบ
มีความจําดีข" ึน
ทําสิ& งต่าง ๆ ไม่ผิดพลาด
ทําให้มีสุขภาพดี

ประโยชน์ของ
การบริหารจิตและการ
เจริญปัญญา

หนักแน่นมัน& คง
สุ ภาพอ่อนโยน

ด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพ

ยิม" แย้มแจ่มใส
ควบคุมอารมณ์ได้

ด้านประโยชน์สูงสุด
ตามหลักพระพุทธศาสนา

บรรลุมรรค ผล
และนิพพาน

สาระสําคัญของประโยชน์ ของการบริ หารจิ ตและการเจริ ญปัญญา: การบริ หารจิตและการเจริ ญปัญญามีประโยชน์ตอ่
ผูป้ ฏิบตั ิ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดําเนินชีวิตประจําวัน ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และด้านประโยชน์สูงสุดตามหลัก
พระพุทธศาสนา
5. การเขียนสาระสําคัญเกี&ยวกับเรื& องใดควรเขียนลักษณะเด่นที&มองเห็นได้หรื อนึกได้ออกมาเป็ นข้อ ๆ แล้วจําแนก
ลักษณะเหล่านั"นเป็ นลักษณะจําเพาะและลักษณะประกอบ
6. การเขียนข้อความที&เป็ นสาระสําคัญควรใช้ภาษาที&มีการขัดเกลาอย่างดี เลี&ยงคําที&มีความหมายกํากวมหรื อฟุ่ มเฟื อย
ตัวอย่ างการเขียนสาระสําคัญ เรือง พุทธสาวก
พุทธสาวก
นับถือพระพุทธศาสนา
มีชีวิตอยูใ่ นสมัยที&พระพุทธเจ้ายังทรง
มีพระชนม์อยู่
บรรลุธรรมขั"นใดขั"นหนึ&ง
มีคุณธรรมที&ควรยึดถือเป็ นแบบอย่าง
เป็ นผูช้ าย
เป็ นพระสงฆ์
เป็ นคฤหัสถ์

ลักษณะจําเพาะ
−

ลักษณะประกอบ




−


–

–
–

–

–



สาระสําคัญของพุทธสาวก: พุทธสาวก คือ สาวกของพระพุทธเจ้าที&เป็ นผูช้ าย ซึ& งมีชีวิตอยูใ่ นสมัยที&พระพุทธเจ้ายังทรง
มีพระชนม์อยู่ และบรรลุธรรมขั"นใดขั"นหนึ&ง จะเป็ นพระสงฆ์หรื อคฤหัสถ์ก็ได้ แต่มีคุณธรรมที&ควรยึดถือเป็ นแบบอย่าง และ
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นับถือพระพุทธศาสนา
ขันที 2 กําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึงเป็ นหลักฐานทีแ สดงว่านักเรียนมี
นมีผลการเรียนรู้
ตามทีกํ กาํ หนดไว้อย่ างแท้ จริง
เมื&อครู กาํ หนดผลลัพ ธ์ ปลายทางที&ตอ้ งการให้เกิ ดขึ"นกับนักเรี ยนแล้ว ก่อนที&จะดําเนิ นการขั"นต่อไปขอให้ครู ตอบ
คําถามสําคัญต่อไปนี"
- นักเรี ยนมีพฤติกรรมหรื อแสดงออกในลักษณะใดจึงทําให้ครู ทราบว่า นักเรี ยนบรรลุผลลัพธ์ปลายทางตามที&กาํ หนด
ไว้แล้ว
- ครู มีหลักฐานหรื อใช้วิธีการใดที&สามารถระบุไ ด้ว่า นักเรี ยนมี พฤติกรรมหรื อแสดงออกตามผลลัพธ์ปลายทางที&
กําหนดไว้
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด Backward Design เน้นให้ครู รวบรวมหลักฐานการวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้ที&จาํ เป็ นและมีหลักฐานเพียงพอที&จะกล่าวได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ[ แล้ว ไม่ใช่เรี ยนแค่
ให้จบตามหลักสู ตรหรื อเรี ยนตามชุดของกิจกรรมการเรี ยนรู้ที&ครู กาํ หนดไว้เท่านั"น วิธีการของ Backward Design ต้องการ
กระตุน้ ให้ครู คิดล่วงหน้าว่า ครู ควรจะกําหนดและรวบรวมหลักฐานเชิ งประจักษ์อะไรบ้างก่อนที&จะออกแบบหน่วยการ
เรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่า งยิ&งหลัก ฐานดังกล่าวควรจะเป็ นหลักฐานที&สามารถใช้เป็ นข้อมู ลย้อนกลับที& มีประโยชน์สํา หรั บ
นักเรี ยนและครู ไ ด้เป็ นอย่างดี นอกจากนี" ครู ควรใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ แบบต่อเนื& องอย่างไม่เป็ นทางการ
และเป็ นทางการตลอดระยะเวลาที&ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยน ซึ& งสอดคล้องกับแนวคิดที&ตอ้ งการให้ครู ทาํ การ
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที&เรี ยกว่า สอนไปวัดผลไป
จึงกล่าวได้ว่า ขั"นนี" ครู ควรนึ กถึ งพฤติกรรมหรื อการแสดงออกของนักเรี ยน โดยพิจารณาจากผลงานหรื อชิ" นงานที&
เป็ นหลักฐานเชิ งประจักษ์ ซึ& งแสดงให้เห็ นว่านักเรี ยนเกิ ดผลลัพ ธ์ ปลายทางตามเกณฑ์ที&กาํ หนดไว้แล้ว และเกณฑ์ที&ใช้
ประเมินควรเป็ นเกณฑ์คุณภาพในรู ปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อย่างไรก็ตาม ครู อาจจะมีหลักฐานหรื อใช้วิธีการอื&น ๆ เช่น
การทดสอบก่อนและหลังเรี ยน การสัมภาษณ์ การศึกษาค้นคว้า การฝึ กปฏิบตั ิขณะเรี ยนรู ้ประกอบด้วยก็ได้
หลังจากที&ครู ได้กาํ หนดผลลัพธ์ปลายทางที&ตอ้ งการให้เกิ ดขึ"นกับนักเรี ยนแล้ว ครู ควรกําหนดภาระงานและวิธีการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ& งเป็ นหลักฐานที&แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ตามผลลัพธ์ปลายทางที&กาํ หนดไว้แล้ว
ภาระงาน หมายถึง งานหรื อกิจกรรมที&กาํ หนดให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ เพื&อให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้/ตัวชี" วดั ชั"น
ปี /มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที&กาํ หนดไว้ ลักษณะสําคัญของงานจะต้องเป็ นงานที&สอดคล้องกับชี วิตจริ งในชี วิตประจําวัน เป็ น
เหตุการณ์จริ งมากกว่ากิจกรรมที&จาํ ลองขึ"นเพื&อใช้ในการทดสอบ ซึ&งเรี ยกว่า งานที&ปฏิบตั ิเป็ นงานที&มีความหมายต่อนักเรี ยน
(Meaningful Task) นอกจากนี"งานและกิจกรรมจะต้องมีขอบเขตที&ชดั เจน สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้/ตัวชี"วดั ชั"นปี /
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที&ตอ้ งการให้เกิดขึ"นกับนักเรี ยน
ทั"งนี"เมื&อได้ภาระงานครบถ้วนตามที&ตอ้ งการแล้ว ครู จะต้องนึกถึงวิธีการและเครื& องมือที&จะใช้วดั และประเมินผลการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยนซึ&งมีอยูม่ ากมายหลายประเภท ครู จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับภาระงานที&นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
ตัวอย่างภาระงานเรื& อง ความสําคัญของพระพุทธศาสนา รวมทั"งการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยนดังตาราง
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ตัวอย่าง ภาระงาน/ชินงาน แผนการจัดการเรียนรู้ ที 2 ความสํ าคัญของพระพุทธศาสนา
สาระที 1: ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู ้และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที&ตนนับถือและศาสนาอื&น มีศรัทธาที&ถูกต้อง ยึดมัน& และปฏิบตั ิ
ตามหลักธรรมเพื&ออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
จุดประสงค์ การ
เรียนรู้
วิเคราะห์
ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที&ตนนับ
ถือในฐานะที&ช่วย
สร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบ
สุขให้แก่โลก

สาระการเรียนรู้

ภาระงาน/ชินงาน

ความสําคัญของ
1. การอภิปรายกลุ่ม
พระพุทธศาสนาใน
ฐานะที&ช่วย
2. การนําเสนอ
สร้างสรรค์อารยธรรม ผลงาน
และความสงบสุข
ให้แก่โลก

วิธีการ
1. ซักถาม
ความรู้
2. ตรวจ
ผลงาน
3. ประเมิน
พฤติกรรม
ในการทํางาน
เป็ นราย
บุคคลและ
เป็ นกลุ่ม

การวัดและประเมินผล
เครืองมือ
เกณฑ์
1. เกณฑ์คุณภาพ
1. แบบซักถาม
4 ระดับ
ความรู้
2. เกณฑ์คุณภาพ
2. แบบ
4 ระดับ
ตรวจสอบ
ผลงาน
3. เกณฑ์คุณภาพ
3. แบบประเมิน
4 ระดับ
พฤติกรรม
การทํางาน
เป็ นราย
บุคคลและ
เป็ นกลุ่ม

กิจกรรมการเรียนรู้

สือการเรียนรู้

ซักถามความรู้
อภิปรายกลุ่มย่อย
และนําเสนอผล
การอภิปรายหน้า
ชั"นเรี ยน

1. แบบทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
2. ใบงาน
3. ประเด็นการอภิปราย
4. แบบประเมิน พฤติกรรมใน
การทํางานเป็ นรายบุคคล
และเป็ นกลุ่ม
5. หนังสื อเรี ยนรายวิชาพื"นฐาน
6. แบบฝึ กทักษะรายวิชาพื"นฐาน
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การสร้ างความเข้ าใจทีค งทน
ความเข้าใจที&คงทนจะเกิดขึ"นได้ นักเรี ยนจะต้องมีความสามารถ 6 ประการ ได้แก่
1. การอธิบาย ชีแจง เป็ นความสามารถที&นกั เรี ยนแสดงออกโดยการอธิ บายหรื อชี"แจงในสิ& งที&เรี ยนรู ้
ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง มีเหตุมีผล และเป็ นระบบ
2. การแปลความและตีความ เป็ นความสามารถที&นกั เรี ยนแสดงออกโดยการแปลความและตีความ
ได้อย่างมีความหมาย ตรงประเด็น กระจ่างชัด และทะลุปรุ โปร่ ง
3. การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ เป็ นความสามารถที&นกั เรี ยนแสดงออกโดยการนําสิ& งที&ได้
เรี ยนรู ้ไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล มีประสิ ทธิ ภาพ และคล่องแคล่ว
4. การมีมมุ มองทีหลากหลาย เป็ นความสามารถที&นกั เรี ยนแสดงออกโดยการมีมุมมองที&น่าเชื& อถือ
เป็ นไปได้ มีความลึกซึ" ง แจ่มชัด และแปลกใหม่
5. การให้ ความสํ าคัญและใส่ ใจในความรู้ สึกของผู้อืน เป็ นความสามารถที&นักเรี ยนแสดงออกโดย
การมี ค วามละเอี ย ดรอบคอบ เปิ ดเผย รั บฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้อื&น ระมัด ระวัง ที& จ ะไม่ ให้ เ กิ ด ความ
กระทบกระเทือนต่อผูอ้ ื&น
6. การรู้ จักตนเอง เป็ นความสามารถที&นักเรี ยนแสดงออกโดยการมี ความตระหนักรู ้ สามารถ
ประมวลผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที&หลากหลาย ปรับตัวได้ รู ้จกั ใคร่ ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด
นอกจากนี"หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั"นพื"นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดสมรรถนะสําคัญ
ของนักเรี ยนหลังจากสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรไว้ 5 ประการ ดังนี"
1. ความสามารถในการสือสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒั นธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู ้ ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเอง เพื&อแลกเปลี&ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั"งการเจรจาต่อรองเพื&อขจัดและลด
ปั ญ หาความขัด แย้งต่ า ง ๆ การเลื อ กรั บหรื อ ไม่ รั บ ข้อมู ล ข่ า วสารด้ว ยหลัก เหตุ ผ ลและความถู ก ต้อ ง
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื& อสารที&มีประสิ ทธิ ภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที&มีตอ่ ตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมี วิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็ นระบบ เพื&อนําไปสู่ การสร้ างองค์ความรู ้หรื อ
สารสนเทศเพื&อการตัดสิ นใจเกี&ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที&เผชิ ญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื"นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี&ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหา และมี การตัดสิ นใจที&มีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึงถึ งผลกระทบที&เกิ ดขึ"นต่อตนเอง สังคม
และสิ& งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชี วติ เป็ นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดําเนิ นชี วิตประจําวัน การเรี ยนรู ้ด้วยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื& อง การทํางาน และการอยู่ร่วมกันใน
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สังคม ด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ
อย่า งเหมาะสม การปรั บ ตัว ให้ ทัน กับ การเปลี& ย นแปลงของสั งคมและสภาพแวดล้อ ม และการรู ้ จัก
หลีกเลี&ยงพฤติกรรมที&ไม่พึงประสงค์ซ& ึ งจะส่ งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื&น
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ มี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื& อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรี ยนรู ้ การสื& อสาร การ
ทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
นอกจากสมรรถนะสําคัญของนักเรี ยนหลังจากสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรที&กล่าวแล้วข้างต้น
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั"นพื"นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื&อให้
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื&นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี"
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็ นคุณลักษณะที&แสดงออกถึงการเป็ นพลเมืองดีของชาติ ธํารงไว้ซ& ึ งความ
เป็ นชาติไทย ศรัทธา ยึดมัน& ในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ผูท้ ี&รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์
จะแสดงออกถึงการเป็ นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็ นชาติไทย ปฏิบตั ิ
ตนตามหลักศาสนาที&ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริ ย์
2. ซือสัตย์ สุจริต เป็ นคุณลักษณะที&แสดงออกถึงการยึดมัน& ในความถูกต้อง ประพฤติตรงตามความ
เป็ นจริ งต่อตนเองและผูอ้ ื&นทั"งทางกาย วาจา และใจ ผูท้ ี&มีความซื& อสัตย์สุจริ ต จะประพฤติตรงตามความ
เป็ นจริ งทั"งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริ ง ความถูกต้องในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรง
กลัวต่อการกระทําผิด
3. มีวนิ ัย เป็ นคุณลักษณะที&แสดงออกถึงการยึดมัน& ในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครั ว โรงเรี ยน และสังคม ผูท้ ี&มีวินยั จะปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรี ยน และสังคมเป็ นปกติวิสยั ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื&น
4. ใฝ่ เรียนรู้ เป็ นคุณลักษณะที&แสดงออกถึงความตั"งใจ เพียรพยายามในการเรี ยน แสวงหาความรู ้
จากแหล่งการเรี ยนรู ้ท" งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน ผูท้ ี&ใฝ่ เรี ยนรู ้จะแสดงออกถึงความตั"งใจ เพียรพยายาม
ในการเรี ยนและเข้าร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ท" งั ภายในและภายนอก
โรงเรี ยนอย่างสมํ&าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื&ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู ้ วิเคราะห์ สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้
แลกเปลี&ยนเรี ยนรู ้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
5. อยู่อย่ างพอเพียง เป็ นคุ ณลักษณะที&แสดงออกถึ งการดําเนิ นชี วิตอย่างพอประมาณ มี เหตุผ ล
รอบคอบ มี คุณธรรม มี ภูมิ คุม้ กันในตัวที&ดี และปรั บตัวเพื& ออยูใ่ นสังคมได้อย่างมี ความสุ ข ผูท้ ี& อยู่อย่าง
พอเพี ย งจะดํา เนิ นชี วิ ต อย่า งประมาณตน มี เ หตุ ผ ล รอบคอบ ระมัด ระวัง อยู่ร่ ว มกับ ผูอ้ ื& นด้ว ยความ
รับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื&น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผนป้ องกันความเสี& ยงและพร้อม
รับการเปลี&ยนแปลง
6. มุ่งมันในการทํางาน เป็ นคุณลักษณะที&แสดงออกถึงความตั"งใจและรับผิดชอบในการทําหน้าที&
การงานด้ว ยความเพี ย รพยายาม อดทน เพื& อให้ง านสํา เร็ จ ตามเป้ าหมาย ผูท้ ี& มุ่ งมั&น ในการทํา งานจะ
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แสดงออกถึงความตั"งใจปฏิบตั ิหน้าที&ที&ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ
ในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมต่าง ๆ ให้สําเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมายที&กาํ หนดด้วยความรั บผิดชอบ และมี ความ
ภาคภูมิใจในผลงาน
7. รั กความเป็ นไทย เป็ นคุณลักษณะที&แสดงออกถึ งความภาคภูมิใจ เห็ นคุณค่า ร่ วมอนุ รักษ์ สื บ
ทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื& อสารได้อย่าง
ถู กต้องและเหมาะสม ผูท้ ี&รัก ความเป็ นไทยจะมี ค วามภาคภูมิ ใจ เห็ นคุ ณ ค่า ชื& นชม มี ส่ว นร่ ว มในการ
อนุ รักษ์ สื บทอด เผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ลปะและวัฒนธรรมไทย มี ความ
กตัญxูกตเวที ใช้ภาษาไทยในการสื& อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
8. มีจิตสาธารณะ เป็ นคุณลักษณะที&แสดงออกถึ งการมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมหรื อสถานการณ์ ที&
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผอู ้ ื&น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรื อร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน ผูท้ ี&
มีจิตสาธารณะจะเป็ นผูใ้ ห้และช่วยเหลือผูอ้ ื&น แบ่งปันความสุขส่ วนตนเพื&อทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ
เห็นใจผูท้ ี&มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์ส&ิ งแวดล้อมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบตั ิ
เพื&อแก้ปัญหา หรื อร่ วมสร้างสรรค์ส&ิ งที&ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ& งตอบแทน
ดังนั"น การกําหนดภาระงานให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ รวมทั"งการเลือกวิธีการและเครื& องมือประเมินผลการ
เรี ยนรู ้น" นั ครู ควรคํานึงถึงความสามารถของนักเรี ยน 6 ประการตามแนวคิด Backward Design สมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนหลังจากสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรที&ได้กล่าวไว้
ข้างต้น เพื&อให้ภาระงาน วิธีการ และเครื& องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ครอบคลุมสิ& งที&สะท้อนผลลัพธ์
ปลายทางที&ตอ้ งการให้เกิดขึ"นกับนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี"การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด Backward Design ในขั"นที& 2 นี" ครู จะต้อง
คํานึ งถึ งภาระงาน วิธีการ เครื& องมื อวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ที&มีความเที&ยงตรง ความเชื& อถื อได้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ตรงกับสภาพจริ ง มีความยืดหยุน่ และสร้างความสบายใจแก่นกั เรี ยนเป็ นสําคัญ
ขันที 3 วางแผนการจัดการเรียนรู้
เมื&อครู มีความรู ้ความเข้าใจที&ชัดเจนเกี&ยวกับการกําหนดผลลัพธ์ปลายทางที&ตอ้ งการให้เกิ ดขึ"นกับ
นักเรี ยน รวมทั"งกําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซ& ึ งเป็ นหลักฐานที&แสดงว่านักเรี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ตามที&กาํ หนดไว้อย่างแท้จ ริ งแล้ว ขั"นต่อไปครู ควรนึ กถึงกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที&จะจัด
ให้แก่นกั เรี ยน การที&ครู จะนึกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที&จะจัดให้นกั เรี ยนได้น" นั ครู ควรตอบคําถามสําคัญต่อไปนี"
- ถ้า ครู ต ้องการจะจัดการเรี ยนรู ้ ให้นักเรี ย นเกิ ดความรู ้ เกี& ยวกับข้อเท็จจริ ง ความคิ ด รวบยอด
หลักการ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที&จาํ เป็ นสําหรับนักเรี ยน ซึ& งจะทําให้นกั เรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทาง
ตามที&กาํ หนดไว้ รวมทั"งเกิดเป็ นความเข้าใจที&คงทนต่อไปนั"น ครู สามารถใช้วิธีการง่าย ๆ อะไรบ้าง
- กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที&จะช่วยเป็ นสื& อนําให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้และทักษะที&จาํ เป็ นมีอะไรบ้าง
- สื& อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ที&เหมาะสมและดี ที&สุดซึ& งจะทําให้นักเรี ยนบรรลุ ตามมาตรฐานของ
หลักสู ตรมีอะไรบ้าง
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- กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตา่ ง ๆ ที&กาํ หนดไว้ควรจัดกิจกรรมใดก่อนและควรจัดกิจกรรมใดหลัง
- กิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบไว้เพื&อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนหรื อไม่เพราะ
เหตุใด
การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ต่ า ง ๆ เพื& อ ให้ นักเรี ยนเกิ ด ผลลัพ ธ์ ปลายทางตามแนวคิ ด Backward
Design นั"น วิ ก กิ นส์ แ ละแมกไทได้เสนอแนะให้ค รู เ ขี ยนแผนการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้แ นวคิ ด ของ
WHERETO (ไปที&ไหน) ซึ& งมีรายละเอียดดังนี"
W แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที&จดั ให้น" นั จะต้องช่วยให้นกั เรี ยนรู ้วา่ หน่วยการเรี ยนรู ้น" ี จะดําเนิ นไป
ในทิศทางใด (Where) และสิ& งที&คาดหวังคืออะไร (What) มีอะไรบ้างที&ช่วยให้ครู ทราบว่านักเรี ยนมีความรู ้
พื"นฐานและความสนใจอะไรบ้าง
H แทน กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ควรดึ งดูดความสนใจของนักเรี ยนทุกคน (Hook) ทําให้นกั เรี ยนเกิ ด
ความสนใจในสิ& งที&จะเรี ยนรู ้ (Hold) และใช้ส&ิ งที&นกั เรี ยนสนใจเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้
E แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรส่งเสริ มและจัดให้ (Equip) นักเรี ยนได้มีประสบการณ์ (Experience)
ในแนวคิดหลัก/ความคิดรวบยอด และสํารวจ รวมทั"งวินิจฉัย (Explore) ในประเด็นต่าง ๆ ที&น่าสนใจ
R แทน กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้คิดทบทวน (Rethink) ปรับ (Revise)
ความเข้าใจในความรู ้และงานที&ปฏิบตั ิ
E แทน กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้ประเมิ น (Evaluate) ผลงานและสิ& งที&
เกี&ยวข้องกับการเรี ยนรู ้
T แทน กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ควรออกแบบ (Tailored) สํา หรั บนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลเพื& อให้
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถที&แตกต่างกันของนักเรี ยน
O แทน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ให้เป็ นระบบ (Organized) ตามลําดับการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน และกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมี ส่วนร่ วมในการสร้ างองค์ความรู ้ต" งั แต่เริ& มแรกและตลอดไป ทั"งนี"เพื&อ
การเรี ยนรู ้ที&มีประสิ ทธิ ผล
อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตว่า การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที&มีการกําหนดวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ การ
ลําดับบทเรี ยน รวมทั"งสื& อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที&เฉพาะเจาะจงนั"นจะประสบผลสําเร็ จได้ ก็ต่อเมื&อครู ได้มี
การกําหนดผลลัพธ์ปลายทาง หลักฐาน และวิธีการวัดและประเมินผลที&แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้
ตามที&กาํ หนดไว้อย่างแท้จริ งแล้ว การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นเพียงสื& อที&จะนําไปสู่ เป้ าหมายความสําเร็ จ
ที&ตอ้ งการเท่านั"น ด้วยเหตุน" ีถา้ ครู มีเป้ าหมายที&ชดั เจนก็จะช่วยทําให้การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถทําให้นกั เรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ[ ตามที&กาํ หนดไว้ได้
โดยสรุ ปจึงกล่าวได้วา่ ขั"นนี"เป็ นการค้นหาสื& อการเรี ยนรู ้ แหล่งการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที&
สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรี ยน กิจกรรมที&กาํ หนดขึ"นควรเป็ นกิ จกรรมที&จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถ
สร้างและสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอดและหลักการที&สาํ คัญของสาระที&เรี ยนรู ้ ก่อให้เกิดความเข้าใจที&คงทน
รวมทั"งความรู ้สึกและค่านิยมที&ดีไปพร้อม ๆ กับทักษะความชํานาญ
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ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้
(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ ที
ขันที 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต้องการให้ เกิดขึนกับนักเรียน
ตัวชีวัดชันปี
1.
2.
ความเข้าใจทีค งทนของนักเรียน
คําถามสํ าคัญทีทาํ ให้ เกิดความเข้ าใจทีค งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่า…
1.
1.
2.
2.
ความรู้ ของนักเรียนทีนําไปสู่ ความเข้ าใจทีคงทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีจ ะนําไปสู่
นักเรียนจะรู้ ว่า…
ความเข้าใจทีค งทน นักเรียนจะสามารถ...
1.
1.
2.
. 2.
ขันที 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึงเป็ นหลักฐานทีแ สดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ ตามทีกาํ หนดไว้
อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีนกั เรียนต้ องปฏิบตั ิ
1.1
1.2
2. วิธีการและเครืองมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้
2.2 เครื& องมือประเมินผลการเรี ยนรู ้
1)
1)
2)
2)
3. สิ งทีม่ งุ ประเมิน
3.1
3.2
ขันที 3 แผนการจัดการเรียนรู้
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รู ปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ รายชัวโมง
รู ปแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายชัว& โมงจากการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด
Backward Design เขียนโดยใช้รูปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเรี ยงหัวข้อ ซึ& งมีรายละเอียดดังนี"
ชือแผน... (ระบุชื&อและลําดับที&ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
ชือเรือง... (ระบุชื&อเรื& องที&จะทําการจัดการเรี ยนรู ้)
เวลา... (ระบุระยะเวลาที&ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ตอ่ 1 แผน)
สาระที. .. (ระบุสาระที&ใช้จดั การเรี ยนรู ้)
ชัน... (ระบุช" นั ที&จดั การเรี ยนรู ้)
หน่ วยการเรียนรู้ ท.ี .. (ระบุชื&อและลําดับที&ของหน่วยการเรี ยนรู )้
สาระสําคัญ... (เขียนความคิดรวบยอดหรื อมโนทัศน์ของหัวเรื& องที&จะจัดการเรี ยนรู )้
ตัวชีวัดชันปี ... (ระบุตวั ชี"วดั ชั"นปี ที&ใช้เป็ นเป้ าหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู )้
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ... (กําหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยนหลังจากสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั"นพื"นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ& ง
ประกอบด้วยด้านความรู ้ความคิด (Knowledge: K) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม(Affective: A)
และด้านทักษะ/กระบวนการ (Performance: P))
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ... (ระบุวิธีการและเครื& องมือวัดและประเมินผลที&สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ท"งั 3 ด้าน)
สาระการเรียนรู้ ... (ระบุสาระและเนื"อหาที&ใช้จดั การเรี ยนรู ้ อาจเขียนเฉพาะหัวเรื& องก็ได้)
แนวทางบูรณาการ... (เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื&นที&บูรณาการร่ วมกัน)
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ... (กําหนดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และการ
บูรณาการข้ามสาระการเรี ยนรู ้)
กิจกรรมเสนอแนะ... (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมที&นกั เรี ยนควรปฏิบตั ิเพิ&มเติม)
สื อ/แหล่ งการเรียนรู้ ... (ระบุสื&อ อุปกรณ์ และแหล่งเรี ยนรู ้ที&ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้)
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ... (ระบุรายละเอียดของผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนที&กาํ หนดไว้ อาจ
นําเสนอข้อเด่นและข้อด้อยให้เป็ นข้อมูลที&สามารถใช้เป็ นส่ วนหนึ&งของการทําวิจยั ในชั"นเรี ยนได้)
ในส่ วนของการเขียนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น" นั ให้ครู ที&เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้นาํ ขั"นตอน
หลักของเทคนิ คและวิธีการของการจัดการเรี ยนรู ้ที&เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เช่ น การเรี ยนแบบแก้ปัญหา
การศึกษาเป็ นรายบุคคล การอภิปรายกลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่ การฝึ กปฏิบตั ิการ การสื บค้นข้อมูล ฯลฯ มาเขียน
ในขั"นสอน โดยให้คาํ นึงถึงธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การใช้แนวคิดของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด Backward Design จะช่ วยให้ครู มี
ความมัน& ใจในการจัดการเรี ยนรู ้และใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของ
ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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4. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้–การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที&แก้ไขเพิ&มเติม (ฉบับที& 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24
(2) และ (3) ได้ระบุแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ โดยเน้นการฝึ กทักษะกระบวนการคิด การฝึ กทักษะการแสวงหา
ความรู ้ด้วยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ที&หลากหลาย การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง และการประยุกต์ใช้ความรู ้ เพื&อการ
ป้ องกันและแก้ปัญหา ดังนั"น เพื&อให้การจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวนี" การจัดทําแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ในคู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม. 3 เล่มนี"จึงยึดแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้
ที&เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Child-centered) เน้นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง และเน้นการเรี ยนรู ้ แบบ
บูรณาการที&ผสมผสานเชื&อมโยงสาระการเรี ยนรู ้ตา่ ง ๆ กับหัวข้อเรื& องหรื อประเด็นที&สอดคล้องกับชี วิตจริ ง
เพื&อให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาในองค์รวม เป็ นธรรมชาติ สอดคล้องกับสภาพและปัญหาที&เกิดในวิถีชีวิตของ
นักเรี ยน
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที&เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ได้เปลี&ยนแปลงบทบาทของครู จากการเป็ นผูช้ " ี นาํ
หรื อถ่ายทอดความรู ้ไปเป็ นผูช้ ่วยเหลือ อํานวยความสะดวก และส่งเสริ มสนับสนุนนักเรี ยนโดยใช้วิธีการ
ต่าง ๆ อย่างหลากหลายรู ปแบบ เพื&อให้นักเรี ยนเกิ ดการสร้ างสรรค์ความรู ้ และนําความรู ้ ไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ คูม่ ือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ พระพุทธศาสนา เล่มนี"จึงได้นาํ เสนอแนวการสอนพุทธวิธีมา
เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี"
1. วิธีสอนแบบอุปมาอุปไมย เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยการบรรยายเนื"อหาเปรี ยบเทียบกับคน
สัตว์ หรื อสิ& งของ เพื&อให้นกั เรี ยนเข้าใจและมองเห็นภาพ เกิดมโนทัศน์งา่ ย ชัดเจน และสมจริ ง วิธีการนี" ใช้
สําหรับเนื"อหาที&เป็ นนามธรรมหรื อเรื& องที&เข้าใจยาก เปรี ยบเทียบกับสิ& งที&นกั เรี ยนจะเข้าใจและมองเห็ นเป็ น
รู ปธรรมได้
2. วิธีสอนแบบปุจฉาวิสัชนา เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ที&ใช้การถาม–ตอบระหว่างครู กบั นักเรี ยน
หรื อนักเรี ยนกับนักเรี ยน ในการถาม–ตอบนี" ครู จะไม่ตอบคําถามเอง แต่จะกระตุน้ เร้าหรื อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนช่วยกันตอบ ซึ& งจะทําให้นกั เรี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น
3. วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที&ครู เสนอสถานการณ์ที&เป็ นปัญหาของการ
ปฏิบตั ิศีล หรื อการขาดหลักธรรม ให้นกั เรี ยนสนทนากันจนได้ขอ้ สรุ ปความรู ้ทางธรรม วิธีสอนแบบนี"
เหมาะกับนักเรี ยนที&มีพ"ืนฐานความรู ้ ในเนื" อหาพอสมควร และต้องการที&จะหาความกระจ่า งในเนื" อหา
เพิม& ขึ"น วิธีการนี"ใช้ได้ดีกบั นักเรี ยนจํานวนน้อย และมีความสามารถในการใช้ภาษาในการซักถาม โต้ตอบ
แสดงความคิดเห็น อภิปราย อธิ บายได้ดีพอสมควร
4. วิธีสอนแบบอริ ยสั จ เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที&มีข" นั ตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน 4
ขั"นตอน ได้แก่
4.1 ขั"นกําหนดปั ญหาหรื อขั"นทุกข์ โดยให้นกั เรี ยนศึกษาปัญหาที&เกิดขึ"น และพยายามกําหนด
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ขอบเขตของปัญหา ซึ& งจะต้องคิดแก้ไขให้ได้
4.2 ขั"นตั"งสมมติฐานหรื อขั"นสมุทยั โดยให้นกั เรี ยนพิจารณาว่าปัญหาที&เกิดขึ"นมีสาเหตุมาจาก
อะไร และในการแก้ไขสาเหตุน" นั ๆ จะต้องทําอะไรบ้าง ให้กาํ หนดเป็ นข้อ ๆ
4.3 ขั"นการทดลองและเก็บข้อมูลหรื อขั"นนิ โรธ โดยให้นกั เรี ยนได้กระทําหรื อทําการทดลอง
ด้วยตนเองตามหัวข้อต่าง ๆ ที&กาํ หนดไว้ในข้อ 4.2 พร้อมบันทึกผลไว้
4.4 ขั"นวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลหรื อขั"นมรรค โดยให้นกั เรี ยนสรุ ปการกระทําที&ได้ผลไว้เป็ น
ข้อ ๆ เป็ นแบบหรื อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ และให้ลงมือปฏิบตั ิอย่างเต็มที&ตามแนวทางนั"น
5. วิธีสอนแบบสื บสวนสอบสวนตามแนวพุทธศาสตร์ เป็ นกระบวนการหาความจริ งและวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยการตั"งคําถามในแนวกระบวนการวิทยาศาสตร์ ท" งั ทางโลกและทางธรรม โดยมีข" นั ตอนการ
จัดการเรี ยนการสอนดังนี"
5.1 การเห็นปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา
5.2 การเสนอเหตุแห่งปัญหาในรู ปของการตั"งสมมติฐาน
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.4 การทดสอบสมมติฐานด้วยข้อมูล
5.5 การสรุ ปผล
6. วิธีสอนแบบไตรสิ กขา เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที&ประกอบด้วยขั"นตอนในการศึกษา 3 ขั"นตอน
ดังนี"
6.1 ขั"นศีล คือ การควบคุมให้นกั เรี ยนอยูใ่ นระเบียบวินัยทั"งทางกายและวาจาให้อยู่ในสภาพ
เรี ยบร้อยเป็ นปกติ พร้อมที&จะเรี ยน
6.2 ขั"นสมาธิ คือ การฝึ กสมาธิ ข" นั ต้นในการควบคุมสติ ให้นกั เรี ยนรวมจิตใจและความคิด
แน่วแน่เป็ นจุดเดียว นักเรี ยนตัดสิ& งรบกวนอื&น ๆ ออกจากความคิดและจิตใจ
6.3 ขั"นปัญญา คือ ขั"นนักเรี ยนใช้สมาธิ ความมี จิตใจแน่วแน่ ทําความเข้าใจในปั ญหา การหา
เหตุของปัญหาเพื&อการแก้ไขพิจารณาผลที&เกิดขึ"นจนเกิดความรู ้แจ้ง เข้าใจ และแก้ปัญหาได้ เกิดการเรี ยนรู ้
เกิดปัญญาขึ"นในตนเอง มีมโนทัศน์ในเรื& องนั"นได้ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
7. วิธีสอนโดยการสร้ างศรั ทธาและโยนิโสมนสิ การ เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ที&ประกอบด้ว ย 3
ขั"นตอน ดังนี"
7.1 ขั"นนํา การสร้างเจตคติที&ดีตอ่ วิธีการเรี ยนและบทเรี ยน
1) การจัดบรรยากาศในชั"นเรี ยนให้เหมาะสม
2) บุคลิกภาพของครู และการสร้างความสัมพันธ์ที&ดีระหว่างครู กบั นักเรี ยน
3) การเสนอสิ& งเร้าและแรงจูงใจ
7.2 ขั"นสอน มีข" นั ตอนดังนี"
1) ครู เสนอปั ญหาที&เป็ นสาระสําคัญของบทเรี ยนหรื อเสนอหัวข้อเรื& อง ประเด็นสําคัญของ
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บทเรี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ
2) ครู แนะแหล่งวิทยาการและแหล่งข้อมูล
3) นักเรี ยนฝึ กการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ความรู ้ และหลักการ โดยใช้ทกั ษะที&เป็ น
เครื& องมือของการเรี ยนรู ้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และทักษะทางสังคม
4) จัดกิจกรรมที&เร้าให้เกิ ดการคิดวิธีต่าง ๆ เช่ น คิดสื บค้นต้นเค้า คิดสื บสาวตลอดสาย คิด
สื บค้นต้นปลาย คิดโยงสายความสัมพันธ์
5) ฝึ กการสรุ ปประเด็ นของข้อ มู ล ความรู ้ และเปรี ย บเที ย บ ประเมิ นค่ า โดยวิ ธี ก าร
แลกเปลี&ยนความคิดเห็น ทดลอง ทดสอบ จัดเป็ นทางเลือกและทางออกของการแก้ปัญหา
6) ดําเนินการเลือกและตัดสิ นใจ
7) กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ เพื&อพิสูจน์ผลการเลือกและการตัดสิ นใจให้ประจักษ์จริ ง
7.3 ขั"นสรุ ป
1) ครู และนักเรี ยนสังเกตวิธีการปฏิบตั ิ ตรวจสอบ และปรับปรุ งแก้ไขให้ปฏิบตั ิ
ถูกต้อง
2) อภิปรายและสอบถามข้อสงสัย
3) สรุ ปบทเรี ยน
4) วัดและประเมินผล
8. วิธีสอนตามหลักพหู สูต เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที&ประกอบด้วย 3 ขั"นตอน ดังนี"
8.1 ขั"นสร้างศรัทธา
1) การจัดบรรยากาศของชั"นเรี ยนให้เหมาะสม
2) บุคลิกภาพของครู และการสร้างความสัมพันธ์ที&ดีระหว่างครู กบั นักเรี ยน
3) การเสนอสิ& งเร้าและสร้างแรงจูงใจใฝ่ รู ้
8.2 ขั"นฝึ กทักษะภาษาตามหลักพหู สูต
1) การฝึ กหัดฟัง พูด อ่าน เขียน
2) การฝึ กปรื อ เพื&อจับประเด็นสาระและจดจํา
3) การฝึ กฝน ฝึ กการใช้ภาษาให้แคล่วคล่องจัดเจน
4) การฝึ กคิดพิจารณาจนเข้าใจแจ่มแจ้ง โดยมีวิธีคิด ได้แก่ คิดจําแนกแยกแยะ
คิดเชื&อมโยงสัมพันธ์ คิดสรุ ปหลักการ
5) การฝึ กสรุ ปรวมสาระความรู ้เป็ นหลักการด้วยความเข้าใจแจ่มแจ้ง และนําไป
ใช้ได้จริ ง
8.3 ขั"นมองตนและการประเมินของกัลยาณมิตร โดย
1) การวัดและประเมินตนเอง
2) การวัดและประเมินโดยเพื&อนนักเรี ยน
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3) การวัดและประเมินโดยครู
4) การซ่อมเสริ มและช่วยเหลือกันฉันกัลยาณมิตร
อย่างไรก็ตาม การเรี ยนการสอนพระพุทธศาสนา ครู สามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้หลากหลายวิธี ทั"งนี"
ขึ" น อยู่กับ เนื" อ หา สื& อ และแหล่ ง การเรี ย นรู ้ ครู ค วรเลื อ กใช้ใ ห้ เ หมาะสม ดัง นั"น บทบาทของครู จึ ง มี
ความสําคัญมาก
นอกจากเสนอแนวการสอนพุทธวิธีดงั กล่าวนี" แล้ว การจัดการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนายังสามารถ
นําเสนอทฤษฎี เทคนิค และวิธีการจัดการเรี ยนรู ้อื&น ๆ มาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อีก เช่น
1. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning–BBL) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้
ที&อิงผลการวิจยั ทางประสาทวิทยา ซึ& งได้เสนอแนะไว้วา่ ตามธรรมชาติน" นั สมองเรี ยนรู ้ได้อย่างไร โดยได้
กล่าวถึงโครงสร้างที&แท้จริ งของสมองและการทํางานของสมองมนุษย์ที&มีการแปรเปลี& ยนไปตามขั"นของ
การพัฒ นา ซึ& งสามารถนํา มาใช้ เ ป็ นกรอบแนวคิ ด ของการสร้ า งสรรค์ ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2. การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning–PBL) เป็ นวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที&ใช้ปัญหาที&เกิ ดขึ"นเป็ นจุดเริ& มต้นและเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยให้นักเรี ยน
ร่ วมกันแก้ปัญหาภายใต้การแนะนําของครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันตั"งคําถามและช่วยกันค้นหาคําตอบ โดยอาจ
ใช้ความรู ้เดิมมาแก้ปัญหา หรื อศึกษาค้นคว้าเพิ&มเติมสําหรับการแก้ปัญหา นําข้อมูลที&ได้จากการค้นคว้ามา
สรุ ปเป็ นข้อมูลในการแก้ปัญหา แล้วช่วยกันประเมินการแก้ปัญหาเพือ& ใช้ในการแก้ปัญหาครั"งต่อไป
3. การจัดการเรี ยนรู้ แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที&มุ่งพัฒนา
องค์ร วมของนักเรี ย นทั"งสมองด้านซ้า ยและสมองด้า นขวาบนพื" นฐานความสามารถและสติ ปัญ ญาที&
แตกต่างกันของแต่ละบุคคล มุ่งหมายจะให้ผเู ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาหรื อสร้างสรรค์ส&ิ งต่าง ๆ ภายใต้ความ
หลากหลายของวัฒนธรรมหรื อสภาพแวดล้อม
4. การจัดการเรี ยนรู้ แ บบร่ ว มมือ (Cooperative Learning) เป็ นวิ ธีก ารจัด การเรี ย นรู ้ ที&จัด
สถานการณ์และบรรยากาศให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ฝึ กให้นักเรี ยนที&มีลกั ษณะแตกต่างกันทั"ง
สติปัญญาและความถนัดร่ วมกันทํางานเป็ นกลุ่ม ร่ วมกันศึกษาค้นคว้า
5. การจัดการเรียนรู้ แบบใช้ หมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที&ให้
นักเรี ยนฝึ กตั"งคําถามและตอบคําถามที&ใช้ความคิดในลักษณะต่าง ๆ โดยสามารถอธิ บายเหตุผลประกอบ
หรื อวิเคราะห์วิจารณ์ได้
6. การจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บสวนสอบสวน (Inquiry Process) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที&ฝึกให้
นักเรี ยนค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เพื&ออธิ บายสิ& งต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ มีหลักเกณฑ์ โดยนักเรี ยนจะต้องใช้
ความสามารถของตนเองคิดค้น สื บเสาะ แก้ปัญหา หรื อคิดประดิษฐ์ส&ิ งใหม่ดว้ ยตนเอง
7. การจัดการเรี ยนรู้ แบบกระบวนการแก้ ปัญหา (Problem Solving) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที&มุ่ง
ฝึ กให้ นัก เรี ย นเรี ย นรู ้ จ ากการแก้ปั ญ หาที& เ กิ ด ขึ" น โดยการทํา ความเข้า ใจปั ญ หา วางแผนแก้ปั ญ หา
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ดําเนินการแก้ปัญหา และตรวจสอบหรื อมองย้อนกลับ
8. การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน (Project Work) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ&งที&ส่งเสริ ม
ให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองจากการลงมื อปฏิ บตั ิ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู ้ หรื อค้นคว้าหา
คําตอบในสิ& งที&นกั เรี ยนอยากรู ้หรื อสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
9. การจัดการเรี ยนรู้ ทีเน้ นการปฏิบัติ (Active Learning) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที&ให้นกั เรี ยนได้
ทดลองทําด้วยตนเอง เพื&อจะได้เรี ยนรู ้ข" นั ตอนของงาน รู ้จกั วิธีแก้ปัญหาในการทํางาน
10. การจัดการเรียนรู้ แบบสร้ างผังความคิด (Concept Mapping) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
จัดกลุ่มความคิดรวบยอด เพื&อให้เห็นความสัมพันธ์กนั ระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไป โดย
นําเสนอเป็ นภาพหรื อเป็ นผัง
11. การจัดการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ (Experience Learning) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที&จัด
กิ จกรรมหรื อจัดประสบการณ์ ให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิ แล้วกระตุน้ ให้นักเรี ยนพัฒนา
ทักษะใหม่ ๆ เจตคติใหม่ ๆ หรื อวิธีการคิดใหม่ ๆ
12. การจัดการเรี ยนรู้ โดยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที&ให้
นัก เรี ย นได้แ สดงบทบาทในสถานการณ์ ที&ส มมติ ข" ึ น โดยอาจกํา หนดให้ แ สดงบทบาทสมมุ ติ ที& เ ป็ น
พฤติกรรมของบุคคลอื&น หรื อแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
13. การจัดการเรียนรู้ จากเกมจําลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที&
คล้ายกับการแสดงบทบาทสมมุติ แต่เป็ นการให้เล่นเกมจําลองสถานการณ์ โดยครู นาํ สถานการณ์จริ งมา
จําลองไว้ในห้องเรี ยน โดยการกําหนดกฎ กติกา เงื&อนไขสําหรับเกมนั"น ๆ แล้วให้ผูเ้ รี ยนไปเล่นเกมหรื อ
กิจกรรมในสถานการณ์จาํ ลองนั"น
การจัดการเรี ยนรู ้ ตอ้ งจัดควบคู่กบั การวัดและประเมิ นผลตามภาระงาน/ชิ" นงานที&สอดคล้องกับ
ตัวชี" วดั แผนการจัดการเรี ยนรู ้น" ี ไ ด้เสนอการวัดและประเมิ นผลครบทั"ง 3 ด้าน คื อ ด้านความรู ้ ด้า น
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม และด้านทักษะ/กระบวนการ เน้นวิธีการวัดที&หลากหลายตามสถานการณ์
จริ ง การดูร่องรอยต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการดูกระบวนการทํางาน และผลผลิ ตของงาน โดยออกแบบการ
ประเมิ นก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน หลังเรี ยน และแบบทดสอบประจําหน่ วยการเรี ยนรู ้ พร้อมแบบฟอร์ ม
และเกณฑ์การประเมิน เพื&ออํานวยความสะดวกให้ครู ไว้พร้อม ทั"งนี"ครู อาจเพิม& เติมโดยการออกแบบการ
วัดและประเมินด้วยมิติคุณภาพ (Rubrics)

คูม่ ือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ พระพุทธศาสนา ม. 3 $ 22

5. ตารางวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีวัดชันปี กับสาระการเรียนรู้
ในหน่ วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชีวัดชันปี

มฐ. ส 1.1

1 2 3 4 5

6

มฐ. ส 1.2

7

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

หน่ วยการเรียนรู้

หน่ วยการเรียนรู้ที 1 พระพุทธ
1. พระพุทธศาสนาในประเทศ
ต่าง ๆ ทัว& โลก
2. ความสําคัญของพระพุทธศาสนา
3. พุทธประวัติ
4. การศึกษาพุทธประวัติจาก
พระพุทธรู ปปางต่าง ๆ
5. ชาดก










หน่ วยการเรียนรู้ ที 2 พระธรรม
1. หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
2. พุทธศาสนสุ ภาษิต
3. พระไตรปิ ฎก
4. การปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม
ในการพัฒนาตนเพื&อเตรี ยมความ
พร้อมในการทํางานและการมี
ครอบครัว








หน่ วยการเรียนรู้ ที 3 พระสงฆ์
1. พุทธสาวก
2. พุทธสาวิกา
3. ชาวพุทธตัวอย่าง





หน่ วยการเรียนรู้ ที 4 การปฏิบตั ติ นเป็ นชาวพุทธทีด ี
1. หน้าที&ชาวพุทธ
2. มารยาทชาวพุทธ
3. ศาสนพิธี
4. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
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วันธรรมสวนะ และเทศกาล
สําคัญ
5. การบริ หารจิตและการเจริ ญ
ปัญญา
6. การพัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิ การ
7. สัมมนาพระพุทธศาสนา
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6. โครงสร้ างการแบ่ งเวลารายชัวโมงในการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ /
แผนการจัดการเรี ยนรู้

เวลา/
จํานวนชั วโมง

เรือง

หน่ วยการเรียนรู้ที 1

พระพุทธ

แผนการจัดการเรียนรู้ ที 1
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 4
หน่ วยการเรียนรู้ที 2

พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ทัว& โลก
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา
พุทธประวัติ
ชาดก

แผนการจัดการเรียนรู้ ที 5
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 6
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 7
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 8
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 9

พระรัตนตรัย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนสุ ภาษิต
พระไตรปิ ฎก
การปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเองเพื&อ
เตรี ยมความพร้อมในการทํางานและการมีครอบครัว
พระสงฆ์

1
5
1
1
1

พุทธสาวก
พุทธสาวิกา
ชาวพุทธตัวอย่าง

2
1
2

หน่ วยการเรียนรู้ที 3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 10
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 11
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 12
หน่ วยการเรียนรู้ที 4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 13
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 14
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 15
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 16
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 17
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 18
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 19
ทดสอบปลายภาค/ปลายปี

9
3
2
2
2

พระธรรม

การปฏิบตั ติ นเป็ นชาวพุทธทีด ี
หน้าที&ชาวพุทธ
มารยาทชาวพุทธ
ศาสนพิธี
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
การบริ หารจิตและการเจริ ญปัญญา
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ
สัมมนาพระพุทธศาสนา

9

5

15
2
2
2
2
3
2
2
2

รวม

40

