หน่วยการเรียนรู้ ท ี่

1

3

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เวลา 8 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.4-6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริ ยสัจ 4 หรื อหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ

2

สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในกรอบอริ ยสัจ 4 เป็ นหลักสาคัญที่ผปู ้ ฏิบตั ิตามสามารถดาเนินชีวิตไปในทางที่
ถูกต้อง ดังนั้นพุทธศาสนิกชนพึงสานึกในคุณค่าของพระรัตนตรัย

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พระรัตนตรัย (วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของพุทธะ)
2) อริ ยสัจ 4
(1) ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู ้)
- ขันธ์ 5
➢ นามรู ป
(2) สมุทยั (ธรรมที่ควรละ)
- หลักกรรม
➢ นิยาม 5
➢ วิตก 3
(3) นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
- ภาวนา 4
(4) มรรค (ธรรมที่ควรเจริ ญ)
- พระสัทธรรม 3
- ปัญญาวุฒิธรรม 4
- พละ 5
- มงคล 38
➢ ภาวนา
➢ สงเคราะห์ภรรยา
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4

- อุบาสกธรรม 5
➢ สันโดษ

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
4.2 ความสามารถในการคิด

1) ทักษะการวิเคราะห์ 2) ทักษะการสรุ ปลงความเห็น
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา

3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู ้

4.4 ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวิต
1
พระพุทธศาสนา ม.4

5

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริ ต
4. มุง่ มัน่ ในการทางาน

6

2. มีวินยั
5. มีจิตสาธารณะ

3. ใฝ่ เรี ยนรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
รายงานผลการปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

7

การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมินก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
7.2 การประเมินระหว่ างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
12)

ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่ อง คุณค่าของพระพุทธ
ตรวจใบงานที่ 3.2 เรื่ อง ชีวติ ที่มีทุกข์
ตรวจใบงานที่ 3.3 เรื่ อง ธรรมที่ควรละ
ตรวจใบงานที่ 3.4 เรื่ อง ภาวนา 4
ตรวจใบงานที่ 3.5 เรื่ อง พระสัทธรรม 3
ตรวจใบงานที่ 3.6 เรื่ อง ปัญญาวุฒิธรรม 4
ตรวจใบงานที่ 3.7 เรื่ อง พละ 5
ตรวจใบงานที่ 3.8 เรื่ อง อุบาสกธรรม 5
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
11)
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
13)

สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมินหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจรายงานผลการปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

8

กิจกรรมการเรียนรู้
 นักเรี ยนสวดมนต์ บูชาพระรั ตนตรั ยและทาสมาธิ ก่อนเรี ยนทุกชั่วโมง

นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยน หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 3
2
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เรื่องที่

1

พระรัตนตรัย

1 ชัวโมง
่

วิธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้ างความตระหนัก
ขั้นที่ 1 สังเกต
ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์ของการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และอธิบายความหมาย
ของพระรัตนตรัย
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ วิจารณ์
1. ครู แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ จากนั้นอธิบายให้นกั เรี ยนเห็นความสาคัญ
ของการทางานร่ วมกัน
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาความรู ้เรื่ อง พระรัตนตรัย จากหนังสื อเรี ยน จากนั้นนาความรู ้มาอภิปราย
ร่ วมกันในประเด็นสาคัญแล้วร่ วมกันวิเคราะห์ตามหัวข้อที่กาหนดให้ในใบงานที่ 3.1 เรื่ อง คุณค่ าของ พระ
พุทธ
3. ครู สุ่มนักเรี ยน 2-3 กลุ่ม ออกมานาเสนอคาตอบในใบงานที่ 3.1 หน้าชั้นเรี ยน และให้เพื่อนกลุ่มอื่นนาเสนอ
เพิม่ เติมในส่ วนที่บกพร่ อง ครู ตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นที่ 3 สรุป
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปคุณค่าของพระพุทธ 3 ประการ คือ พระปั ญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และ
กรุ ณาคุณ

3
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พระ

เรื่องที่

2

ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)

1 ชัวโมง
่

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ : เทคนิคคู่คด
ิ
ขั้น นาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู นาภาพคนในวัยและอิริยาบถต่างๆ มาให้นกั เรี ยนดู แล้วถามความรู ้สึกเมื่อเห็นภาพต่างๆ
2. ครู สุ่มนักเรี ยน 4-5 คน ออกมาแสดงความรู ้สึกต่อภาพหน้าชั้นเรี ยน จากนั้นครู อธิบายเชื่อมโยงเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของชีวิตทางพระพุทธศาสนา
ขั้น สอน
1. ครู อธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจเกี่ยวกับนามรู ป ซึ่งประกอบด้วย รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยยกตัวอย่าง
ภาพประกอบเพิม่ เติมให้นกั เรี ยนเข้าใจ แล้วเชื่อมโยงให้เข้าใจองค์ประกอบของขันธ์ 5
2. นักเรี ยนกลุ่มเดิมจับคู่เป็ น 2 คู่ ศึกษาความรู ้เพิ่มเติม เรื่ อง ขันธ์ 5 จากหนังสื อเรี ยน และช่วยกันทาใบงานที่ 3.2
เรื่ อง ชีวิตทีม่ ีทุกข์
3. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอธิบายคาตอบในใบงานที่ 3.2 และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
4. ครู และนักเรี ยนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 3.2
ขั้น สรุป
ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปความรู ้เรื่ อง ขันธ์ 5

4
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เรื่องที่

3

สมุทยั (ธรรมที่ควรละ)

1 ชัวโมง
่

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ : เทคนิคคู่คด
ิ สี่สหาย
ขั้น นาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์ขอ้ คิดที่ได้จากเนื้ อเพลงเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม
2. ครู ให้นกั เรี ยนผลัดกันเล่าประสบการณ์หรื อเคยฟังเรื่ องราวที่แสดงถึงการได้รับผลของกรรมและช่วยกันแสดง
ความคิดเห็นและข้อคิดที่ได้รับ
ขั้น สอน
1. นักเรี ยนกลุ่มเดิมจับคู่เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู ้จากหนังสื อเรี ยน ในหัวข้อต่อไปนี้
1) หลักกรรม (นิยาม 5)
2) วิตก 3
2. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มร่ วมกันอภิปรายประเด็นสาคัญของหลักธรรมที่ได้ศึกษา จากนั้นช่วยกันยกตัวอย่างการ
กระทาที่สอดคล้องกับหลักกรรม (นิยาม 5) และวิตก 3 ครู ตรวจสอบความถูกต้อง
3. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มร่ วมกันทาใบงานที่ 3.3 เรื่ อง ธรรมที่ควรละ โดยแบ่งหน้าที่กนั ดังนี้
- คู่ที่ 1 ตอบคาถามในกรณี ศึกษาที่ 1
- คู่ที่ 2 ตอบคาถามในกรณี ศึกษาที่ 2
4. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายคาตอบที่ตนเองรับผิดชอบให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง และช่วยกันตรวจสอบความถูก
ต้อง
5. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 3.3
ขั้น สรุป
ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปความรู ้เรื่ อง หลักกรรม (นิยาม 5) และวิตก 3 และแนวทางการนาไปปฏิบตั ิอย่าง
เหมาะสม

5
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เรื่องที่

4

นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)

1 ชัวโมง
่

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ : เทคนิคเล่ าเรื่ องรอบวง
ขั้น นาเข้าสู่ บทเรียน
ครู ให้นกั เรี ยนผลัดกันเล่าประสบการณ์ชีวิตของตนเองที่เคยมีความทุกข์ พร้อมบอกวิธีการแก้ไขและผลของ
การแก้ไข
ขั้น สอน
1. นักเรี ยนกลุ่มเดิมร่ วมกันศึกษาความรู ้เรื่ อง ภาวนา 4 จากหนังสื อเรี ยน
2. สมาชิกแต่ละคนผลัดกันอธิบายประเด็นสาคัญจากเรื่ องที่ศึกษา พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้สมาชิกคนอื่นใน
กลุ่มฟังทีละคนตามลาดับแบบเล่าเรื่ องรอบวง
3. สมาชิกแต่ละคนทาใบงานที่ 3.4 เรื่ อง ภาวนา 4 แล้วผลัดกันอธิบายคาตอบในใบงาน จากนั้นร่ วมกันอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมกับปรับปรุ งแก้ไขคาตอบให้มีความสมบูรณ์
4. ครู เฉลยคาตอบในใบงานที่ 3.4 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้น สรุป
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปแนวทางการปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้องตามหลักภาวนา 4

6
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เรื่องที่

5

วิธีสอนตามแนว

มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

วัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT)

2 ชัวโมง
่

ขั้นที่ 1 สร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่ งที่เรี ยน (พัฒนาสมองซีกขวา)
ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละคนคิดถึงบุคคลที่นกั เรี ยนมีความประทับใจในความเจริ ญก้าวหน้าหรื อประสบความสาเร็ จในชีวิตด้านต่างๆ
และผลัดกันออกมาเล่าให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรี ยน

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ประสบการณ์ (พัฒนาสมองซีกซ้าย)
ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า เพราะเหตุใด บุคคลที่นกั เรี ยนประทับใจจึงประสบความสาเร็ จและเจริ ญก้าวหน้า

ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ์เป็ นความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกขวา)
นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปว่า การที่บุคคลมีความเจริ ญก้าวหน้าหรื อประสบความสาเร็ จในชีวิตนั้น เพราะมีการดาเนินชีวิตตาม
หลักธรรม มรรค (ธรรมที่ควรเจริ ญ)

ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกซ้าย)
ครู อธิบายความรู ้เรื่ อง มรรค (ธรรมที่ควรเจริ ญ) ให้นกั เรี ยนฟังตามหลักธรรมที่กาหนด

ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบตั ิจากกรอบความคิดที่กาหนด (พัฒนาสมองซีกซ้าย)
นักเรี ยนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มทาใบงานคนละ 1 ใบงาน ตามที่กาหนด

ขั้นที่ 6 สร้างชิ้นงานเพื่อสะท้อนความเป็ นตนเอง (พัฒนาสมองซีกขวา)
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผนการปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม มรรค (ธรรมที่ควรเจริ ญ) และให้สมาชิกแต่ละคนลองนาไป
ปฏิบตั ิ

ขั้นที่ 7 วิเคราะห์คุณค่าและประยุกต์ใช้ (พัฒนาสมองซีกซ้าย)
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าการกระทาของตนที่ปฏิบตั ิตามหลักธรรม มรรค (ธรรมที่ควรเจริ ญ) ปัญหาและอุปสรรคที่
พบ และช่วยกันเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่น (พัฒนาสมองซีกขวา)
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มสรุ ปภาพรวมของการปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม มรรค (ธรรมที่ควรเจริ ญ) แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรี ยน
 ครูมอบหมายให้นกั เรียนแต่ละคนปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็ นเวลา 1 ภาคเรียน หรือตาม

ความเหมาะสมในหัวข้อธรรมทีเ่ รียนมา แล้วบันทึกผลการปฏิบตั ติ น โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
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เรื่องที่

6

วิธีสอนโดยใช้ การ

มงคล

2 ชัวโมง
่

แสดงบทบาทสมมติ

ขั้นที่ 1 เตรียมการ
1. ครู นาข้อความเกี่ยวกับความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก การสงเคราะห์ภรรยา (สามี) ความสันโดษ มาให้นกั เรี ยน
ร่ วมกันวิเคราะห์
2. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ข้อความแต่ละข้อความให้ขอ้ คิดอย่างไรบ้าง
ขั้นที่ 2 แสดง
1. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตนตามมงคลในเรื่ อง สงเคราะห์บุตร
สงเคราะห์ภรรยา (สามี) และสันโดษ พร้อมยกตัวอย่างการกระทา
2. นักเรี ยนกลุ่มเดิม จานวน 2 กลุ่ม รวมกันเป็ นกลุ่มใหม่ แล้วร่ วมกันศึกษาความรู ้เกี่ยวกับมงคล ในเรื่ อง
สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยา (สามี) และสันโดษ จากหนังสื อเรี ยน แล้วนาเสนอการปฏิบตั ิตนตามมงคลใน
รู ปแบบการแสดงบทบาทสมมติ กลุ่มละ 1 เรื่ อง
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันกาหนดสถานการณ์สมมติ โดยเขียนสคริ ปต์ของเรื่ องที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับ
การปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม (มงคล) และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มวางแผนซักซ้อมการแสดงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ โดยเรี ยงตามลาดับหมายเลขที่จบั สลากได้
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ และอภิปราย
1. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายการแสดง โดยให้ผสู ้ ังเกตการณ์และกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์
สาคัญในเรื่ อง ข้อคิดที่ได้ และให้นกั เรี ยนทุกคนแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่กาหนด
2. ครู ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะข้อคิดเห็นของนักเรี ยนเพิ่มเติม
ขั้นที่ 4 แสดงเพิม่ เติม
ครู ให้นกั เรี ยนกลุ่มที่แสดงบทบาทสมมติไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตามประเด็นที่ครู กาหนด ออกมาแสดงบทบาท
สมมติใหม่อีกครั้ง
ขั้นที่ 5 แลกเปลีย่ นประสบการณ์ และสรุป
ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายแนวคิดที่ได้จากการศึกษาความรู ้ และการแสดงบทบาทสมมติในหัวข้อ มงคล
แล้วช่วยกันสรุ ปแนวทางการนาไปประยุกต์ใช้
8
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นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 3
9

สื่ อ/แหล่งการเรี ยนรู ้
9.1 สื่อการเรียนรู้

1) หนังสื อเรี ยน พระพุทธศาสนา ม.4
2) หนังสื อค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2545. ธรรมนอกธรรมาสน์ . กรุ งเทพมหานคร : มติชน.
(2) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2544. เพื่อความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกีย่ วกับหลักธรรม.
กรุ งเทพมหานคร : หอรัตนชัยการพิมพ์.
(3) ธรรมปิ ฎก. พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2544. พุทธธรรม, ฉบับเดิม. กรุ งเทพมหานคร :
สานักพิมพ์ดวงแก้ว.
3) ตัวอย่างข้อความ
4) บัตรภาพ
5) เพลงเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม
6) ใบงานที่ 3.1 เรื่ อง คุณค่าของพระพุทธ
7) ใบงานที่ 3.2 เรื่ อง ชีวิตที่มีทุกข์
8) ใบงานที่ 3.3 เรื่ อง ธรรมที่ควรละ
9) ใบงานที่ 3.4 เรื่ อง ภาวนา 4
10) ใบงานที่ 3.5 เรื่ อง พระสัทธรรม 3
11) ใบงานที่ 3.6 เรื่ อง ปัญญาวุฒิธรรม 4
12) ใบงานที่ 3.7 เรื่ อง พละ 5
13) ใบงานที่ 3.8 เรื่ อง อุบาสกธรรม 5
9.2 แหล่ งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://th.wikipedia.org/wiki/สมุทยั
- http://putthawutt.tripod.com/html/truth05.html
- http://th.wikipedia.org/wiki/ไตรรัตน์
- http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2411
- http://www.oknation.net/blog/print.php?id=262747
- http://th.wikipedia.org/wiki/ขันธ์
- http://th.wikipedia.org/wiki/นิโรธ
- http://mediacenter.mcu.ac.th/data/caipyo/m4/index.html
- http://kruanchalee.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
- http://th.wikipedia.org/wiki/มงคล
- http://www.dhammathai.org/treatment/poem/poem00.php
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การประเมิ น ชิ้ น งาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
รายการประเมิน

คาอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (4)

1. การปฏิบัติตน ตาม มีการกระทาที่แสดงว่า
หลักธรรมภาวนา 4 ปฏิบตั ิตนตามหลัก
ภาวนา 4 ได้ถูกต้อง
สม่าเสมอ ทั้งกายภาวนา
ศีลภาวนา และปัญญา
ภาวนา
2. การปฏิบัติตนตาม มีการกระทาที่แสดงว่า
หลักธรรมมรรค
ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม
(ธรรมที่ควรเจริญ) ในหมวด มรรค 8 ได้
ถูกต้องสม่าเสมอ 5
พฤติกรรม
3. การเขียนรายงาน มีการบันทึกการปฏิบตั ิ
บันทึกผลการปฏิบัติ ตนตามหลักธรรมได้
ตนตามหลักธรรม ละเอียดชัดเจน ถูกต้อง
และมีหลักฐานแสดงว่า
มีการปฏิบตั ิจริ งได้อย่าง
เหมาะสมทุกพฤติกรรม
4. การวิเคราะห์ ผลการ มีการวิเคราะห์ผลของ
ปฏิบัตติ น ตาม
การปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรม
หลักธรรมที่ปฏิบตั ิ ให้
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุ งแก้ไขและ
พัฒนาที่เป็ นประโยชน์
ต่อตนเองและผูอ้ ื่นอย่าง
มีเหตุผล 3 ประเด็นขึ้น
ไป

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรั บปรุ ง (1)

มีการกระทาที่แสดงว่า
ปฏิบตั ิตนตามหลัก
ภาวนา 4 ได้ถูกต้อง
สม่าเสมอ 3 ประการ

มีการกระทาที่แสดงว่า
ปฏิบตั ิตนตามหลัก
ภาวนา 4 ได้ถูกต้อง
สม่าเสมอ 2 ประการ

มีการกระทาที่แสดงว่า
ปฏิบตั ิตนตามหลัก
ภาวนา 4 ได้ถูกต้อง
สม่าเสมอ 1 ประการ

มีการกระทาที่แสดงว่า
ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม
ในหมวด มรรค 8 ได้
ถูกต้องสม่าเสมอ 4
พฤติกรรม
มีการบันทึกการปฏิบตั ิ
ตนตามหลักธรรมได้
ละเอียดชัดเจน ถูกต้อง
และมีหลักฐานแสดงว่า
มีการปฏิบตั ิจริ งได้อย่าง
เหมาะสมเป็ นส่วนใหญ่
มีการวิเคราะห์ผลของ
การปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรมที่ปฏิบตั ิ ให้
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุ งแก้ไขและ
พัฒนาที่เป็ นประโยชน์
ต่อตนเองและผูอ้ ื่นอย่าง
มีเหตุผล 2 ประเด็น

มีการกระทาที่แสดงว่า
ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม
ในหมวด มรรค 8 ได้
ถูกต้องสม่าเสมอ 3
พฤติกรรม
มีการบันทึกการปฏิบตั ิ
ตนตามหลักธรรมแต่ไม่
ละเอียด มีหลักฐาน
แสดงว่ามีการปฏิบตั ิ
จริ งเป็ นส่วนใหญ่

มีการกระทาที่แสดงว่า
ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม
ในหมวด มรรค 8 ได้
ถูกต้องสม่าเสมอ 1-2
พฤติกรรม
มีการบันทึกการปฏิบตั ิ
ตนตามหลักธรรมแต่ไม่
ละเอียด มีหลักฐาน
แสดงว่ามีการปฏิบตั ิ
จริ งเป็ นบางพฤติกรรม

มีการวิเคราะห์ผลของ
การปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรมที่ปฏิบตั ิ ให้
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุ งแก้ไขและ
พัฒนาที่เป็ นประโยชน์
ต่อตนเองและผูอ้ ื่นอย่าง
มีเหตุผล 1 ประเด็น

มีการวิเคราะห์ผลของ
การปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรมที่ปฏิบตั ิ แต่
ไม่มีขอ้ เสนอแนะในการ
ปรับปรุ งแก้ไขและ
พัฒนา

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน

14 - 16

11 - 13

8 - 10

ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุ ง
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แบบทดสอบ
คาชี้แจง

ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

3

ให้นกั เรี ยนเลื อกคาตอบที่ถูกต้องที่สุ ดเพียงข้อเดีย ว

1. “พระพุทธเจ้าเป็ นผูท้ รงมีพระปรี ชาญาณอันลึกซึ้ง คัมภีร
ภาพ ยากจะหาผูใ้ ดเทียม ทรงเพียรพยายามจนค้นพบ
คาตอบของปัญหาซึ่งเป็ นความจริ งอันประเสริ ฐ” ข้อความ
ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด
ก. พระกรุ ณาคุณ
ข. พระวิสุทธิคุณ
ค. พระปัญญาคุณ
ง. พระบริ สุทธิคุณ
2. ข้อความต่อไปนี้แสดงถึงลักษณะของพระวิสุทธิคุณของ
พระพุทธเจ้า ยกเว้นข้อใด
ก. ทรงทาได้ตามที่สอน
ข. ทรงบริ สุทธิ์พระทัยในการสอน
ค. ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริ ยไ์ ด้หลายประการ
ง. ทรงปราศจากกิเลสเครื่ องเศร้าหมองทั้งปวง
3. ข้อความเกี่ ย วกับ ธาตุ 4 ข้อใดที่ มีความสั มพันธ์กัน
ถูกต้อง
ก. ปฐวีธาตุ - ธาตุไฟ
ข. วาโยธาตุ - ธาตุลม
ค. เตโชธาตุ - ธาตุน้ า
ง. อาโปธาตุ - ธาตุดิน
4. “อ้อยเห็นเด็กชายโอ๋ หน้าตาน่ารักอยากเข้าไปอุม้ ” ข้อความ
นี้สอดคล้องกับข้อใด
ก. รู ป เวทนา
ข. รู ป เวทนา
ค. รู ป เวทนา สัญญา สังขาร
ง. รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
5. นภาไปชมคอนเสิ ร์ตกับเพื่อนๆ เธอมีความสุ ขมาก
ข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใด
ก. กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
ข. จักขุวิญญาณ ฆานวิญญาณ
ค. ฆานวิญญาณ กายวิญญาณ
ง. จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ มโนวิญญาณ

6. “คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น” สอดคล้องกับ
ข้อใด
ก. นิยาม 5
ข. กายภาวนา
ค. กฎแห่งกรรม
ง. อุบาสกธรรม
7. ทะนงได้รับการยกย่องจากบุคคลทัว่ ไปว่าเป็ นผูม้ ีฐานะ
ร่ ารวย บริ จาคเงินช่วยเหลือสังคมอยูเ่ สมอ แต่เบื้องหลังนั้น
เขาเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติดที่ตอ้ งพยายามหลบซ่อนการจับกุม
ของตารวจ ทะนงได้รับผลกรรมหรื อไม่
ก. ไม่ได้รับผลกรรม เพราะเขามีฐานะร่ ารวย
ข. ได้รับผลกรรมภายในจิตใจและในอุปนิสัย
ค. ได้รับผลกรรมภายในจิตใจแต่เพียงอย่างเดียว
ง. ไม่ได้รับผลกรรม เพราะเขายังได้รับการยกย่องจาก
สังคม
8. ถึงแม้ว่าจ้อนจะร้องเพลงไม่เพราะแต่เพื่อนๆ ของจ้อนก็
ตั้งใจฟังและให้กาลังใจจ้อนจนร้องเพลงจบ ข้อความนี้
สอดคล้องกับข้อใด
ก. วิหิงสาวิตก
ข. เนกขัมมวิตก
ค. อวิหิงสาวิตก
ง. อพยาบาทวิตก
9. โจ เป็ นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเพราะเขาออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ และเขายังแนะนาให้เพือ่ นๆ รู ้จกั ออกกาลังกาย
ด้วย การกระทาของโจสอดคล้องกับข้อใด
ก. กายภาวนา ศีลภาวนา
ข. กายภาวนา จิตภาวนา
ค. จิตภาวนา ปัญญาภาวนา
ง. ปัญญาภาวนา ศีลภาวนา
10. ก้อย รู ้จกั แก้ปัญหาต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม บางครั้งจะ
มีคนมาพูดจาว่าร้ายแต่กอ้ ยก็ไม่เคยคิดโต้ตอบ ให้อภัยคน
ที่หลงผิด การกระทาของก้อยสอดคล้องกับข้อใด
ก. กายภาวนา ศีลภาวนา
ข. ศีลภาวนา จิตภาวนา
ค. จิตภาวนา ปัญญาภาวนา
ง. ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา
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11. ปฏิบตั ิสัทธรรมเปรี ยบได้กบั ข้อใด
ก. การเดินทางถึงจุดหมาย
ข. การศึกษาหาความรู ้ในการเดินทาง
ค. การหาวิธีการเดินทางไปสู่จุดหมาย
ง. การเดินทางจากจุดเริ่ มต้นไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยความ
แน่วแน่
12. การกระทาข้อใด สอดคล้องกับปัญญาวุฒิธรรม
ก. เอกเลือกเรี ยนต่อระดับปริ ญญาตรี
ข. เพื่อนของริ นทุกคนประกอบอาชีพสุ จริ ต
ค. น้อยไปชุมนุมประท้วงนายจ้างตามที่ประธานสหภาพ
แรงงานขอร้อง
ง. บริ ษทั สหวิทยามีกาไรจากธุรกิจเพราะมีเทคโนโลยี
ทันสมัย ที่สามารถรู ้ความลับจากคู่แข่ง
13. ธรรมข้อใด จัดอยูใ่ นธรรมพละ 5
ก. ศรัทธา ศีล เหตุผล รู ป เวทนา
ข. รู ป เวทนา ศรัทธา สติ ปัญญา
ค. ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา
ง. ศีล สมาธิ ปัญญา สังขาร วิญญาณ

14. หลักธรรมใด เป็ นหลักธรรมประจาใจของผูน้ บั ถือ
พระพุทธศาสนา
ก. พละ 5
ข. มงคล 38
ค. ภาวนา 4
ง. อุบาสกธรรม 5
15. บิดามารดามีคุณธรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อบุตรหลายประการ
ยกเว้นข้อใด
ก. ห้ามบุตรทาชัว่
ข. ให้ของกานัลและยกย่อง
ค. ให้บตุ รประพฤติดีมีศีลธรรม
ง. ส่งเสริ มบุตรให้เล่าเรี ยนมีความรู ้สูงสุ ด
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ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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เฉลย
1. ค
11. ง

2. ค
12. ข

3. ข
13. ค

4. ค
14. ง

5. ง
15. ข

6. ค
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7. ข

8. ง

9. ข

10. ง

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

3

ให้นกั เรี ยนเลื อกคาตอบที่ถูกต้องที่สุ ดเพียงข้อเดีย ว

1. โจ เป็ นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเพราะเขาออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ และเขายังแนะนาให้เพือ่ นๆ รู ้จกั ออกกาลังกาย
ด้วย การกระทาของโจสอดคล้องกับข้อใด
ก. ปัญญาภาวนา ศีลภาวนา
ข. จิตภาวนา ปัญญาภาวนา
ค. กายภาวนา จิตภาวนา
ง. กายภาวนา ศีลภาวนา
2.บิดามารดามีคุณธรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อบุตรหลายประการ
ยกเว้นข้อใด
ก. ส่งเสริ มบุตรให้เล่าเรี ยนมีความรู ้สูงสุ ด
ข. ให้บตุ รประพฤติดีมีศีลธรรม
ค. ให้ของกานัลและยกย่อง
ง. ห้ามบุตรทาชัว่
3. การกระทาข้อใด สอดคล้องกับปัญญาวุฒิธรรม
ก. บริ ษทั สหวิทยามีกาไรจากธุรกิจเพราะมีเทคโนโลยี
ทันสมัย ที่สามารถรู ้ความลับจากคู่แข่ง
ข. น้อยไปชุมนุมประท้วงนายจ้างตามที่ประธานสหภาพ
แรงงานขอร้อง
ค. เพื่อนของริ นทุกคนประกอบอาชีพสุ จริ ต
ง. เอกเลือกเรี ยนต่อระดับปริ ญญาตรี
4.ธรรมข้อใด จัดอยูใ่ นธรรมพละ 5
ก. ศีล สมาธิ ปัญญา สังขาร วิญญาณ
ข. ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปั ญญา
ค. ศรัทธา ศีล เหตุผล รู ป เวทนา
ง. รู ป เวทนา ศรัทธา สติ ปัญญา
5. หลักธรรมใด เป็ นหลักธรรมประจาใจของผูน้ บั ถือ
พระพุทธศาสนา
ก. อุบาสกธรรม 5
ข. ภาวนา 4
ค. มงคล 38
ง. พละ 5

6. ก้อย รู ้จกั แก้ปัญหาต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม บางครั้งจะ
มีคนมาพูดจาว่าร้ายแต่กอ้ ยก็ไม่เคยคิดโต้ตอบ ให้อภัยคน
ที่หลงผิด การกระทาของก้อยสอดคล้องกับข้อใด
ก. ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา
ข. จิตภาวนา ปัญญาภาวนา
ค. กายภาวนา ศีลภาวนา
ง. ศีลภาวนา จิตภาวนา
7. ปฏิบตั ิสัทธรรมเปรี ยบได้กบั ข้อใด
ก. การเดินทางจากจุดเริ่ มต้นไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยความ
แน่วแน่
ข. การหาวิธีการเดินทางไปสู่จุดหมาย
ค. การศึกษาหาความรู ้ในการเดินทาง
ง. การเดินทางถึงจุดหมาย
8. ข้อความเกี่ ย วกับ ธาตุ 4 ข้อใดที่ มีความสั มพันธ์กัน
ถูกต้อง
ก. อาโปธาตุ - ธาตุดิน
ข. ปฐวีธาตุ - ธาตุไฟ
ค. เตโชธาตุ - ธาตุน้ า
ง. วาโยธาตุ - ธาตุลม
9. “พระพุทธเจ้าเป็ นผูท้ รงมีพระปรี ชาญาณอันลึกซึ้ง คัมภีร
ภาพ ยากจะหาผูใ้ ดเทียม ทรงเพียรพยายามจนค้นพบ
คาตอบของปัญหาซึ่งเป็ นความจริ งอันประเสริ ฐ” ข้อความ
ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด
ก. พระบริ สุทธิคุณ
ข. พระปัญญาคุณ
ค. พระกรุ ณาคุณ
ง. พระวิสุทธิคุณ
10. นภาไปชมคอนเสิ ร์ตกับเพื่อนๆ เธอมีความสุ ขมาก
ข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใด
ก. จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ มโนวิญญาณ
ข. ฆานวิญญาณ กายวิญญาณ
ค. กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
ง. จักขุวิญญาณ ฆานวิญญาณ
13
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11. ทะนงได้รับการยกย่องจากบุคคลทัว่ ไปว่าเป็ นผูม้ ีฐานะ
ร่ ารวย บริ จาคเงินช่วยเหลือสังคมอยูเ่ สมอ แต่เบื้องหลังนั้น
เขาเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติดที่ตอ้ งพยายามหลบซ่อนการจับกุม
ของตารวจ ทะนงได้รับผลกรรมหรื อไม่
ก. ไม่ได้รับผลกรรม เพราะเขายังได้รับการยกย่องจาก
สังคม
ข. ได้รับผลกรรมภายในจิตใจแต่เพียงอย่างเดียว
ค. ได้รับผลกรรมภายในจิตใจและในอุปนิสัย
ง. ไม่ได้รับผลกรรม เพราะเขามีฐานะร่ ารวย
12. “อ้อยเห็นเด็กชายโอ๋ หน้าตาน่ารักอยากเข้าไปอุม้ ” ข้อความ
นี้สอดคล้องกับข้อใด
ก. รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ข. รู ป เวทนา สัญญา สังขาร
ค. รู ป เวทนา สัญญา
ง. รู ป เวทนา
13. ถึงแม้ว่าจ้อนจะร้องเพลงไม่เพราะแต่เพื่อนๆ ของจ้อนก็
ตั้งใจฟังและให้กาลังใจจ้อนจนร้องเพลงจบ ข้อความนี้
สอดคล้องกับข้อใด
ก. อพยาบาทวิตก
ข. วิหิงสาวิตก
ค. เนกขัมมวิตก
ง. อวิหิงสาวิตก

14. ข้อความต่อไปนี้แสดงถึงลักษณะของพระวิสุทธิคุณของ
พระพุทธเจ้า ยกเว้นข้อใด
ก. ทรงปราศจากกิเลสเครื่ องเศร้าหมองทั้งปวง
ข. ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริ ยไ์ ด้หลายประการ
ค. ทรงบริ สุทธิ์พระทัยในการสอน
ง. ทรงทาได้ตามที่สอน
15. “คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น” สอดคล้องกับ
ข้อใด
ก. กฎแห่งกรรม
ข. อุบาสกธรรม
ค. กายภาวนา
ง. นิยาม 5

มฐ. ส 1.1 ม.4-6/13
ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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14. ข

5. ก
15. ก

6. ก
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7. ก

8. ง

9. ข

10. ก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

1 พระรัตนตรัย

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระรัตนตรัย ประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึง่ มีความสาคัญในการเป็ นศูนย์รวมจิตใจ
พุทธศาสนิกชนให้ดาเนินชีวติ ไปในทางทีถ่ ูกต้อง

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของพุทธะได้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- พระรัตนตรัย (วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของพุทธะ)
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการสรุปลงความเห็น
3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
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5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
3. มุ่งมันในการท
่
างาน

2. ใฝ่ เรียนรู้
4. มีจติ สาธารณะ

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการสร้างความตระหนัก

 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3
ขัน้ ที่ 1 สังเกต
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์ของ
การสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และความหมายของพระ
รัตนตรัย
2. นักเรียนช่วยกันอธิบายความหมายของพระรัตนตรัย ซึง่
แปลว่า แก้วอันประเสริฐ ประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม
และพระสงฆ์
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 ขณะที่นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์วิจารณ์
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
3. ใบงานที่ 3.1
5. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
4. ห้องสมุด
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 นักเรียนคิ ดว่า พระพุทธเจ้ามีพระคุณต่อชาวพุทธ
อย่างไรบ้าง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน คละกันตาม
ความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลาง
ค่อนข้างอ่อน และอ่อน จากนัน้ ครูอธิบายให้นักเรียนเห็น
ความสาคัญของการทางานร่วมกัน ดังนี้
1) มีการช่วยเหลือกัน
2) ทุกคนมีความรับผิดชอบในภาระหรือหน้าทีข่ องตน
3) สมาชิกทุกคนมีบทบาทเท่าเทียมกัน
4) สมาชิกทุกคนต้องมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกันอย่างต่อเนื่อง
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พระรัตนตรัย
จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ห้องสมุด และ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ จากนัน้ นาความรูม้ าอภิปราย
ร่วมกันในประเด็นสาคัญ แล้วร่วมกันวิเคราะห์ตามหัวข้อที่
กาหนดให้ในใบงานที่ 3.1 เรื่อง คุณค่าของพระพุทธ
3. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 กลุม่ ออกมานาเสนอคาตอบในใบงานที่
3.1 หน้าชัน้ เรียน และให้เพื่อนกลุ่มอื่นนาเสนอเพิม่ เติมใน
ส่วนทีแ่ ตกต่าง ครูตรวจสอบความถูกต้อง
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 3 สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคุณค่าของพระพุทธ 3 ประการ
คือ
พระปั ญญาคุณ พระวิสทู ธิคุณ พระกรุณาคุณ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 นักเรียนคิ ดว่า พระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้า
มีผลดีต่อชาวโลกอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

การวัดและประเมินผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
3
ตรวจใบงานที่ 3.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ มุ่งมั ่นใน
การทางาน และมีจติ สาธารณะ

เครื่องมือ

เกณฑ์

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 (ประเมินตามสภาพจริง)
ใบงานที่ 3.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2545. ธรรมนอกธรรมาสน์ . กรุงเทพมหานคร : มติชน.
(2) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2544. เพื่อความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับหลักธรรม.
กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชัยการพิมพ์.
3) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง คุณค่าของพระพุทธ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://th.wikipedia.org/wiki/ไตรรัตน์
- http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2411
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ใบงานที่

3.1 คุณค่าของพระพุทธ
ตอนที่ 1
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเขียนวิเคราะห์คุณค่าของพระพุทธตามประเด็นทีก่ าหนด

 พระปัญญาคุณ
พระองค์ทรงแสวงหาปั ญญาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์และทาความเข้าใจ
พระองค์ทรงแสวงหาปั ญญาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์และทาความเข้าใจ
พระองค์ทรงแสวงหาปั ญญาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์และทาความเข้าใจ
พระองค์ทรงแสวงหาปั ญญาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์และทาความเข้าใจ
พระองค์ทรงแสวงหาปั ญญาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์และทาความเข้าใจ
พระองค์ทรงแสวงหาปั ญญาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์และทาความเข้าใจ
พระองค์ทรงแสวงหาปั ญญาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์และทาความเข้าใจ

 พระวิ สุทธิ คณ
ุ
- พระองค์ปราศจากกิเลสเครือ่ งเศร้าหมองทัง้ ปวง ไม่กระทาชัว่

คุณค่าของ
พระพุทธ

พระองค์ทรงแสวงหาปั ญญาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์และทาความเข้าใจ
พระองค์ทรงแสวงหาปั ญญาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์และทาความเข้าใจ
พระองค์ทรงแสวงหาปั ญญาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์และทาความเข้าใจ
พระองค์ทรงแสวงหาปั ญญาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์และทาความเข้าใจ

 พระกรุณาคุณ
ทรงพระกรุณาทีจ่ ะช่วยเหลือผูอ้ นื ่ ให้พน้ ทุกข์ โดยไม่จากัดชาติ ชัน้
พระองค์ทรงแสวงหาปั ญญาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์และทาความเข้าใจ
พระองค์ทรงแสวงหาปั ญญาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์และทาความเข้าใจ
พระองค์ทรงแสวงหาปั ญญาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์และทาความเข้าใจ
พระองค์ทรงแสวงหาปั ญญาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์และทาความเข้าใจ
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ตอนที่ 2
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

 นักเรียนคิดว่า พระพุทธเจ้ามีพระคุณต่อชาวโลกอย่างไร จงอธิบายเหตุผล
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ใบงานที่

3.1 คุณค่าของพระพุทธ
ตอนที่ 1
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเขียนวิเคราะห์คุณค่าของพระพุทธตามประเด็นทีก่ าหนด

 พระปัญญาคุณ
พระองค์ทรงแสวงหาปั ญญาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์และทาความเข้าใจ
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีไ่ ด้พบ ทรงพิจารณาว่าความแก่ ความเจ็บ ความตาย
เป็นทุกข์ ทรงแสวงหาสาเหตุและแนวทางการดับทุกข์ ทรงตัดสิน
พระทัยเสด็จออกผนวช และทรมานพระวรกายเพือ่ ให้พน้ ทุกข์แต่
ไม่ประสบความสาเร็จ จนในทีส่ ดุ ทรงบาเพ็ญเพียรทางจิต เมือ่ จิต
สงบก็เกิดความแจ่มแจ้งและพบคาตอบทีช่ ดั เจนด้วยพระปั ญญา
ของพระองค์เอง

 พระวิ สุทธิ คณ
ุ
คุณค่าของ
พระพุทธ

- พระองค์ปราศจากกิเลสเครือ่ งเศร้าหมองทัง้ ปวง ไม่กระทาชัว่
ทางกาย วาจา ใจ
- พระองค์ทาได้ตามทีส่ อน สอนผูอ้ นื ่ อย่างไรก็ปฏิบตั อิ ย่างนัน้
- มุ่งหวังให้ประโยชน์ให้ผฟู้ ั งธรรมเกิดความเข้าใจ และนาไปปฏิบตั ิ
เป็นแนวทางการดาเนินชีวติ โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน

 พระกรุณาคุณ
ทรงพระกรุณาทีจ่ ะช่วยเหลือผูอ้ นื ่ ให้พน้ ทุกข์ โดยไม่จากัดชาติ ชัน้
วรรณะ ทรงโปรดคนทุกประเภท รวมทัง้ ทรงพระกรุณาแผ่ไปถึงสัตว์
เดียรัจฉาน
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ตอนที่ 2
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

 นักเรียนคิดว่า พระพุทธเจ้ามีพระคุณต่อชาวโลกอย่างไร จงอธิบายเหตุผล

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการทีก่ าหนด แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

10

หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

การแสดง
ความ
คิ ดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การทางาน
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย

การมี
ส่วนร่วมใน รวม
ความมีน้าใจ
การปรับปรุง
20
ผลงานกลุ่ม คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในโรงเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและ
ชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรือ
ผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง

3. มีวินัย
รับผิดชอบ

3.1 จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน

4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
5.3 ปฏิบตั ติ นและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.4 ไม่เอาเปรียบผูอ้ ่นื และไม่ทาให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมือ่ ผูอ้ ่นื
กระทาผิดพลาด
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ระดับคะแนน
4 3 2 1

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
4 3 2 1

รายการประเมิ น
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัว อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน

6.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
6.2 ตัง้ ใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานอย่างรอบคอบ
6.4 ทุ่มเท ทางาน อดทน ไม่ทอ้ ต่อปัญหาและอุปสรรค
6.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
6.6 ชื่นชมผลงานความสาเร็จด้วยความภาคภูมใิ จ

ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย 7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
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
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
104 - 124
ดีมาก
183 - 103
ดี
62 - 82
พอใช้
ต่ากว่า 62
ปรับปรุง

แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
14
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

2 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ขันธ์ 5 เป็ นข้อธรรมในหมวด ทุกข์ (ธรรมทีค่ วรรู)้ ทาให้รอู้ งค์ประกอบของชีวติ ความจริงทีเ่ ป็ นทุกข์

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายองค์ประกอบของขันธ์ 5 และยกตัวอย่างประกอบได้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 อริยสัจ 4
- ทุกข์ (ธรรมทีค่ วรรู)้
- ขันธ์ 5 ➢ นามรูป
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

2) ทักษะการสรุปลงความเห็น

4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวนิ ยั
15
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3. ใฝ่ เรียนรู้

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

เทคนิ คคู่คิด

 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูนาภาพคนในวัยและอิรยิ าบถต่างๆ มาให้นักเรียนดู แล้ว
ถามความรูส้ กึ ของนักเรียน เมื่อเห็นภาพดังกล่าว
2. ครูสุ่มนักเรียน 4-5 คน ออกมาแสดงความรูส้ กึ ต่อภาพหน้า
ชัน้ เรียน ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า องค์ประกอบของ
ชีวติ ทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยองค์ประกอบใหญ่ๆ
2 อย่าง คือ ส่วนทีเ่ ป็ นรูปธรรม และส่วนทีเ่ ป็ นนามธรรม ซึง่
รวมเรียกสัน้ ๆ ว่า นามรูป นามรูปแยกย่อยออกเป็ น 5 ส่วน
เรียกว่า เบญจขันธ์ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1.
2.
3.
4.
5.

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
ใบงานที่ 3.2
ห้องสมุด
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

1. นักเรียนเคยมีความทุกข์ทางกายอย่างไรบ้าง
มีสาเหตุมาจากอะไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า รูป คือ ส่วนทีเ่ ป็ นร่างกาย
และพฤติกรรมทัง้ หมดของร่างกาย ประกอบด้วย ธาตุดนิ
ธาตุน้า ธาตุไฟ และธาตุลม เมื่อนักเรียนมองภาพเด็ก ภาพ
ที่ 1 หน้าตาของเด็กน่ารัก ซึง่ ประกอบด้วยธาตุทงั ้ 4 แล้ว
เกิดความรูส้ กึ สบายใจ เป็ นขัน้ เวทนา จากนัน้ เป็ นขัน้ สัญญา
คือ แยกแยะได้ว่า ภาพนัน้ เป็ นภาพคนทีอ่ ยูใ่ นวัยเด็ก
รูปร่างสมบูรณ์ จากนัน้ เป็ นขัน้ สังขาร คือ สิง่ ปรุงแต่งจิต
กระตุน้ ให้อยากกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกได้วา่
เป็ นแรงจูงใจ เช่น อยากอุม้ เด็กคนนัน้ อยากจับแก้มเด็ก
อยากสัมผัสเด็ก แล้วก็เอามือไปสัมผัส เป็ นขัน้ วิญญาณ ซึง่
เป็ นการรับรูท้ างกายด้วยการสัมผัส เรียกว่า กายวิญญาณ
ถ้าเป็ นผูร้ บั รูท้ างสายตา เรียกว่า จักขุวญ
ิ ญาณ
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2. นักเรียนเคยมีความทุกข์ทางใจอย่างไรบ้าง
มีสาเหตุจากอะไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2
3. ครูอธิบายและยกตัวอย่างภาพประกอบเพิม่ เติมให้นักเรียน
เข้าใจ ซึง่ อาจจะเป็ นภาพคนแก่ คนเจ็บป่ วย นางงามหรือ
ดารา หรืออาจจะยกตัวอย่างบุคคลจริงตามความเหมาะสม
แล้วเชื่อมโยงให้เข้าใจองค์ประกอบของขันธ์ 5 คือ
1) รูป
2) เวทนา
3) สัญญา
4) สังขาร
5) วิญญาณ
4. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) จับคู่กนั
เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติมเรื่อง ขันธ์ 5 จาก
หนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ห้องสมุด และ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ และช่วยกันทาใบงานที่ 3.2 เรื่อง
ชีวิตที่มีทุกข์
5. นักเรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาบันทึกลงในแบบ
บันทึกการอ่าน
6. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอธิบายคาตอบในใบงานที่ 3.2
และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
7. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 3.2 โดย
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบคาตอบในใบงาน และ
แก้ไขในส่วนทีบ่ กพร่อง และเพิม่ เติมให้มคี วามสมบูรณ์

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

7

1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรูเ้ รื่อง ขันธ์ 5
2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันหาเนื้อเพลงทีม่ ี
ความหมายเกีย่ วกับกฎแห่งกรรมมาล่วงหน้า เพื่อปฏิบตั ิ
กิจกรรมในชัวโมงต่
่
อไป

การวัดและประเมินผล
วิ ธีการ

ตรวจใบงานที่ 3.2
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
ใบงานที่ 3.2
แบบบันทึกการอ่าน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2545. ธรรมนอกธรรมาสน์ . กรุงเทพมหานคร : มติชน.
(2) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2544. เพื่อความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับหลักธรรม.
กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชัยการพิมพ์.
3) บัตรภาพ
4) ใบงานที่ 3.2 เรื่อง ชีวติ ทีม่ ที ุกข์
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.oknation.net/blog/print.php?id=262747
- http://th.wikipedia.org/wiki/ขันธ์
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บัตรภาพ

ภาพวัยเด็ก

ภาพวัยรุ่น

ภาพคนชรา

ภาพคนกาลังมีความสุข

ภาพเด็กขาดอาหาร

ภาพคนเจ็บป่ วย

ที่มา : ภาพที่ 1 http://dek-d.com/board/view.php?id=1872552
1 2 ภาพที่ 2 http://maneerat.com
3 4 ภาพที่ 3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rudee&month=26-06-2009&group=3&gblog=267
5 6
ภาพที่ 4 http://women.sanook.com/923859/
ภาพที่ 5 http://www.suriyothai.ac.th/th/node/998?page=0%2C1
ภาพที่ 6 http://www.gotoknow.org/blogs/posts/21422
19
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ใบงานที่

3.2 ชีวิตที่มีทุกข์
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม

กรณี ศึกษาที่ 1
สมชาย ได้รบั อุบตั เิ หตุถูกรถยนต์ชนศีรษะกระแทกเลือดไหล ถูกนาส่งโรงพยาบาล แพทย์เย็บแผล 15 เข็ม
สมชายต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาล เขาปวดแผลทีบ่ ริเวณกลางศีรษะมาก เขาเอามือคลาศีรษะมีความรูส้ กึ ว่าเลือดยัง
ซึมอยู่ทบ่ี าดแผล

 กรณีศกึ ษานี้สอดคล้องกับขันธ์ 5 อย่างไร

กรณี ศึกษาที่ 2

 ดาราสาวในภาพนี้สามารถอธิบายเชื่อมโยงกับขันธ์ 5 ได้อย่างไร

20

หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

ใบงานที่

3.2 ชีวิตที่มีทุกข์
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม

กรณี ศึกษาที่ 1
สมชาย ได้รบั อุบตั เิ หตุถูกรถยนต์ชนศีรษะกระแทกเลือดไหล ถูกนาส่งโรงพยาบาล แพทย์เย็บแผล 15 เข็ม
สมชายต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาล เขาปวดแผลทีบ่ ริเวณกลางศีรษะมาก เขาเอามือคลาศีรษะมีความรูส้ กึ ว่าเลือดยัง
ซึมอยู่ทบ่ี าดแผล

 กรณีศกึ ษานี้สอดคล้องกับขันธ์ 5 อย่างไร
สมชายมีร่างกาย คือ รูป ประกอบด้วย ธาตุ 4 สมชายศีรษะแตกเลือดไหล เกีย่ วข้องกับอาโปธาตุ หรือธาตุน้ า คือ
ส่วนทีด่ ดู ซึมเอิบอาบ สมชายปวดแผลมีความรูส้ กึ ไม่สบายใจ เกีย่ วข้องกับ ทุกขเวทนา คือ ความรูส้ กึ ไม่สบายใจ
สมชายปวดบาดแผลตรงกลางศีรษะ เกีย่ วข้องกับ สัญญา คือ สามารถแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไร การรับรูว้ ่าศีรษะ
ของสมชายแตกนัน้ รับรูผ้ ่านกายวิญญาณ คือ การสัมผัสทางกาย

กรณี ศึกษาที่ 2

 ดาราสาวในภาพนี้สามารถอธิบายเชื่อมโยงกับขันธ์ 5 ได้อย่างไร
1)
2)
3)
4)
5)

รูป มองดูรปู แล้วทัง้ หมด คือ ร่างกายของมนุษย์ ซึง่ ประกอบด้วย ธาตุดนิ ธาตุน้ า ธาตุไฟ ธาตุลม
เวทนา ดูแล้วเกิดความสบายใจ
สัญญา ดูภาพแล้วแยกแยะได้ว่าเป็นผูห้ ญิงสวย
สังขาร ดูแล้วเกิดสิง่ ปรุงแต่งทางจิต อยากเป็นคนสวยอย่างนัน้ บ้าง หรือถ้าเป็นชายก็อยากมีแฟนสวยอย่างนี้บา้ ง
วิญญาณ ดูภาพนี้โดยผ่านประสาทสัมผัส คือ ตา หรือการมองเห็น
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ราคา

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

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
ให้ 4 คะแนน
ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้ อย ให้ 3 คะแนน

ผลงานมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน
ผลงานมีข้อบกพร่องมาก
ให้ 1 คะแนน
22

หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

ความ
ร่วมมือกัน
ทากิ จกรรม

การแสดง
ความ
คิ ดเห็น

การรับฟัง
ความคิ ดเห็น

ความตัง้ ใจ
ทางาน

การแก้ไข
ปัญหา/หรือ รวม
ปรับปรุง
20
ผลงานกลุ่ม คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2.

3.

4.

5.

รายการประเมิ น

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในโรงเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและ
ชุมชนจัดขึน้
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
ซื่อสัตย์ สุจริต
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรือ
ผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
3.1 จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
มีวินัย
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
รับผิดชอบ
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
ใฝ่ เรียนรู้
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล
อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
5.3 ปฏิบตั ติ นและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.4 ไม่เอาเปรียบผูอ้ ่นื และไม่ทาให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมือ่ ผูอ้ ่นื
กระทาผิดพลาด
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ระดับคะแนน
4 3 2 1

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
4 3 2 1

รายการประเมิ น
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัว อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน

6.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
6.2 ตัง้ ใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานอย่างรอบคอบ
6.4 ทุ่มเท ทางาน อดทน ไม่ทอ้ ต่อปัญหาและอุปสรรค
6.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
6.6 ชื่นชมผลงานความสาเร็จด้วยความภาคภูมใิ จ

ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย 7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
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
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
104 - 124
ดีมาก
183 - 103
ดี
62 - 82
พอใช้
ต่ากว่า 62
ปรับปรุง

แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 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 สมุทยั (ธรรมที่ควรละ)

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
หลักกรรมและวิตก 3 เป็ นข้อธรรมในหมวด สมุทยั (ธรรมทีค่ วรละ) ทาให้รตู้ น้ เหตุแห่งความทุกข์ ซึง่ เป็ น
พืน้ ฐานสาคัญในการหาทางแก้ไขปั ญหาอันจะนาไปสูค่ วามดับทุกข์

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายองค์ประกอบของหลักกรรมและวิตก 3 และยกตัวอย่างประกอบได้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 อริยสัจ 4
- สมุทยั (ธรรมทีค่ วรละ)
1) หลักกรรม ➢ นิยาม 5
2) วิตก 3
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

2) ทักษะการสรุปลงความเห็น

4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
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5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
4. มุ่งมันในการท
่
างาน

2. มีวนิ ยั
5. มีจติ สาธารณะ

3. ใฝ่ เรียนรู้

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

เทคนิ คคู่คิดสี่สหาย

 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : เพลงเกีย่ วกับกฎแห่งกรรม

1. นักเรียนช่วยกันเลือกเพลงทีน่ ามาซึ่งมีเนื้อเพลงเกีย่ วกับ
กฎแห่งกรรม แล้วร่วมกันร้องเพลง
2. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ขอ้ คิดทีไ่ ด้จากเนื้อเพลงที่รอ้ ง ซึง่
สรุปได้ว่าเป็ นเรื่องของผลกรรม
3. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าประสบการณ์หรือเคยได้ฟัง
เรื่องราวทีแ่ สดงถึงการได้รบั ผลของกรรม ซึง่ มีทงั ้ กรรมดี
และกรรมชัว่ และให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่อง
ทีเ่ ล่าว่า นักเรียนได้ขอ้ คิดอะไรบ้าง

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
3. ใบงานที่ 3.3
5. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
4. ห้องสมุด

1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) จับคู่กนั
เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรูจ้ ากหนังสือเรียน
หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูล
สารสนเทศ ในหัวข้อต่อไปนี้
1) หลักกรรม (นิยาม 5)
2) วิตก 3
2. นักเรียนแต่ละคนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาเกีย่ วกับ
หลักกรรม (นิยาม 5) และวิตก 3 มาบันทึกลงในแบบบันทึก
การอ่าน
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 นักเรียนเคยเห็นผลของการกระทาของบุคคล
ใด ที่สอดคล้องกับกฎแห่งกรรมบ้าง จง
ยกตัวอย่าง พร้อมอธิ บายเหตุผลประกอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

3. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มร่วมกันอภิปรายประเด็นสาคัญของ
หลักธรรมทีไ่ ด้ศกึ ษา จากนัน้ ครูให้นักเรียนช่วยกัน
ยกตัวอย่างการกระทาทีส่ อดคล้องกับหลักกรรม (นิยาม 5)
และวิตก 3 ครูตรวจสอบความถูกต้อง
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
5. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ 3.3 เรื่อง ธรรมที่
ควรละ โดยแบ่งหน้าทีก่ นั ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ตอบคาถามในกรณีศกึ ษาที่ 1
- คู่ท่ี 2 ตอบคาถามในกรณีศกึ ษาที่ 2
6. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายคาตอบทีค่ ่ตู นเองรับผิดชอบ
ให้เพื่อนอีกคูห่ นึ่งฟั ง แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
และแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
7. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 3.3 จากนัน้
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขคาตอบใน
ใบงานของกลุ่มตนเองให้ถูกต้องสมบูรณ์

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรูเ้ รื่อง หลักกรรม (นิยาม 5)
และวิตก 3 และแนวทางการนาไปปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 3.3
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้
มุ่งมั ่นในการทางาน และมีจติ สาธารณะ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ใบงานที่ 3.3
แบบบันทึกการอ่าน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2545. ธรรมนอกธรรมาสน์ . กรุงเทพมหานคร : มติชน.
(2) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2544. เพื่อความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับหลักธรรม.
กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชัยการพิมพ์.
3) เพลงเกีย่ วกับกฎแห่งกรรม
4) ใบงานที่ 3.3 เรื่อง ธรรมทีค่ วรละ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://th.wikipedia.org/wiki/สมุทยั
- http://putthawutt.tripod.com/html/truth05.html
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ใบงานที่

3.3 ธรรมที่ควรละ
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม

กรณี ศึกษาที่ 1
ก้านและแก้ว เป็ นสามีภรรยากันมีลูก 2 คน คือ เก่งและเก๋ ก้านและแก้วมักมีปัญหาทะเลาะกันอยูเ่ สมอ
พวกเขามักใช้วาจาหยาบคายด่ากันในเวลาทะเลาะกัน ทาให้ลูกทัง้ 2 คน พูดจาหยาบคายและชอบก้าวร้าวผูอ้ ่นื
เพื่อนบ้านในละแวกนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นคนพูดจาสุภาพ พวกเขารังเกียจเก่งและเก๋ ไม่ยอมให้ลูกมาเล่นกับเก่งและเก๋
เมื่อเก่งและเก๋ไปเล่าให้กา้ นและแก้วฟั ง ทาให้กา้ นและแก้วไม่สบายใจ

1. ใครเป็ นผูไ้ ด้รบั ผลแห่งกรรม จงอธิบาย

2. สาเหตุของการกระทาของบุคคลในข้อ 1 ทีท่ าให้ได้รบั ผลกรรม คืออะไร

3. นักเรียนคิดว่ามีวธิ แี ก้ไขปั ญหาในข้อ 1 อย่างไร
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กรณี ศึกษาที่ 2
ในทีป่ ระชุมของตัวแทนบริษทั ผูผ้ ลิตอาหารสาเร็จรูป เพื่อร่วมมือกันขยายตลาดสินค้าออกไปจาหน่ายทัง้
ในและนอกประเทศ โดยมีเกริกเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
เกริก : ผมคิดว่าสินค้าของเราควรมีราคาถูกกว่าของบริษทั อื่น แต่อย่างไรก็ตามเราต้องตรวจสอบ
คุณภาพด้วย เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริโภค
ไกร
: บริษทั เครือข่ายของเราจะต้องโฆษณาเปรียบเทียบว่า สินค้าของเราดีกว่าและถูกกว่าของบริษทั
คู่แข่ง
เจิ ด
: แต่ผมคิดว่าไม่ควรโจมตีสนิ ค้าของบริษทั อื่น แต่เราควรปรับปรุงคุณภาพของสินค้าของเรา
จันทร์ : ควรปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้สวยงามน่าสนใจเป็ นลาดับแรก เป็ นการจูงใจผูซ้ ้อื มากขึน้
ชาย
: บริษทั คู่แข่งของเราบางบริษทั ทีม่ ลี ูกค้าจานวนมากนาหน้าพวกเราก็ควรให้ฝ่ายการตลาดของเรา
หาวิธกี ารทาลายความน่าเชื่อถือในบริษทั นัน้
เกริก : ผมให้ขอ้ คิดกับพวกเราว่า การทาธุรกิจต่างๆ นัน้ เราควรคิดใคร่ครวญในทางทีด่ งี าม มีความ
เมตตา ไม่คดิ ร้าย ไม่มุ่งทาลายผูอ้ ่นื

1. ผูใ้ ดมีความคิดทีเ่ ป็ นกุศลวิตก จงอธิบาย

2. ผูใ้ ดมีความคิดทีเ่ ป็ นอกุศลวิตก จงอธิบาย
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ใบงานที่

3.3 ธรรมที่ควรละ
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม

กรณี ศึกษาที่ 1
ก้านและแก้ว เป็ นสามีภรรยากันมีลูก 2 คน คือ เก่งและเก๋ ก้านและแก้วมักมีปัญหาทะเลาะกันอยูเ่ สมอ
พวกเขามักใช้วาจาหยาบคายด่ากันในเวลาทะเลาะกัน ทาให้ลูกทัง้ 2 คน พูดจาหยาบคายและชอบก้าวร้าวผูอ้ ่นื
เพื่อนบ้านในละแวกนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นคนพูดจาสุภาพ พวกเขารังเกียจเก่งและเก๋ ไม่ยอมให้ลูกมาเล่นกับเก่งและเก๋
เมื่อเก่งและเก๋ไปเล่าให้กา้ นและแก้วฟั ง ทาให้กา้ นและแก้วไม่สบายใจ

1. ใครเป็ นผูไ้ ด้รบั ผลแห่งกรรม จงอธิบาย
ก้านและแก้ว เก่งและเก๋ ได้รบั ผลกรรม คือ เพือ่ นบ้านสั ่งลูกไม่ให้คบกับเก่งและเก๋ ก้านและแก้วเป็นพ่อแม่ ก็ย่อม
ไม่สบายใจทีไ่ ม่มใี ครคบกับลูก ส่วนเก่งและเก๋ได้รบั ผลโดยตรงทีไ่ ม่มใี ครคบ ทัง้ นี้เนือ่ งจากเป็นคนทีช่ อบก้าวร้าวผูอ้ นื ่
และพูดจาหยาบคาย

2. สาเหตุของการกระทาของบุคคลในข้อ 1 ทีท่ าให้ได้รบั ผลกรรม คืออะไร
สาเหตุจากก้านและแก้วมักชอบทะเลาะกันและใช้วาจาหยาบคาย ทาให้ลูกได้รบั แบบอย่างไม่ดแี ล้วกระทาตาม

3. นักเรียนคิดว่ามีวธิ แี ก้ไขปั ญหาในข้อ 1 อย่างไร
ก้านและแก้วต้องปรับปรุงตนเองให้เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องลูก เก่งและเก๋จะต้องปรับปรุงตนเองในเรือ่ งนิสยั และ
การพูดจา
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กรณี ศึกษาที่ 2
ในทีป่ ระชุมของตัวแทนบริษทั ผูผ้ ลิตอาหารสาเร็จรูป เพื่อร่วมมือกันขยายตลาดสินค้าออกไปจาหน่ายทัง้
ในและนอกประเทศ โดยมีเกริกเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
เกริก : ผมคิดว่าสินค้าของเราควรมีราคาถูกกว่าของบริษทั อื่น แต่อย่างไรก็ตามเราต้องตรวจสอบ
คุณภาพด้วย เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริโภค
ไกร
: บริษทั เครือข่ายของเราจะต้องโฆษณาเปรียบเทียบว่า สินค้าของเราดีกว่าและถูกกว่าของบริษทั
คู่แข่ง
เจิ ด
: แต่ผมคิดว่าไม่ควรโจมตีสนิ ค้าของบริษทั อื่น แต่เราควรปรับปรุงคุณภาพของสินค้าของเรา
จันทร์ : ควรปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้สวยงามน่าสนใจเป็ นลาดับแรก เป็ นการจูงใจผูซ้ ้อื มากขึน้
ชาย
: บริษทั คู่แข่งของเราบางบริษทั ทีม่ ลี ูกค้าจานวนมากนาหน้าพวกเราก็ควรให้ฝ่ายการตลาดของเรา
หาวิธกี ารทาลายความน่าเชื่อถือในบริษทั นัน้
เกริก : ผมให้ขอ้ คิดกับพวกเราว่า การทาธุรกิจต่างๆ นัน้ เราควรคิดใคร่ครวญในทางทีด่ งี าม มีความ
เมตตา ไม่คดิ ร้าย ไม่มุ่งทาลายผูอ้ ่นื

1. ผูใ้ ดมีความคิดทีเ่ ป็ นกุศลวิตก จงอธิบาย
1) เกริก มีความคิดเป็นกุศลวิตก เพราะมีความคิดทีป่ ระกอบด้วยความเมตตา คานึงถึงประโยชน์ต่อผูอ้ นื ่
และให้ขอ้ คิดแก่ผแู้ ทนบริษทั อืน่ ให้ทาธุรกิจทีอ่ ยู่บนพื้นฐานของความเมตตา ไม่มุ่งทาลายผูอ้ นื ่
2) เจิด มีความคิดทีเ่ ป็นกุศลวิตก เพราะมีความคิดไม่มงุ่ ร้าย ไม่ทาลายบริษทั อืน่ และไม่ยดึ ติดกับอะไร

2. ผูใ้ ดมีความคิดทีเ่ ป็ นอกุศลวิตก จงอธิบาย
1) ไกร มีความคิดทีเ่ ป็นอกุศลวิตก เพราะมีความคิดทีป่ ระกอบด้วยความพยาบาทมุ่งร้ายต่อบริษทั คู่แข่ง
2) จันทร์ มีความคิดทีเ่ ป็นอกุศลวิตก เพราะมีความคิดทีย่ งั คงยึดติดกับความลุม่ หลง กับความสวยงาม
3) ชาย มีความคิดทีเ่ ป็นอกุศลวิตก เพราะมีความคิดในทางเบียดเบียนและทาร้ายบริษทั คูแ่ ข่ง
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ราคา

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

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
ให้ 4 คะแนน
ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้ อย ให้ 3 คะแนน

ผลงานมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน
ผลงานมีข้อบกพร่องมาก
ให้ 1 คะแนน
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

ความมีวินัย

ความมีน้าใจ
เอื้อเฟื้ อ
เสียสละ

การรับฟัง
ความ
คิ ดเห็น

การแสดง
ความ
คิ ดเห็น

การตรงต่อ
เวลา

รวม
20
คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

การแบ่งหน้าทีก่ นั อย่างเหมาะสม
ความร่วมมือกันทางาน
การแสดงความคิดเห็น
การรับฟั งความคิดเห็น
ความมีน้าใจช่วยเหลือกัน
รวม
ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2.

3.

4.

5.

รายการประเมิ น

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในโรงเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและ
ชุมชนจัดขึน้
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
ซื่อสัตย์ สุจริต
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรือ
ผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
3.1 จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
มีวินัย
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
รับผิดชอบ
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
ใฝ่ เรียนรู้
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล
อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
5.3 ปฏิบตั ติ นและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.4 ไม่เอาเปรียบผูอ้ ่นื และไม่ทาให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมือ่ ผูอ้ ่นื
กระทาผิดพลาด
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ระดับคะแนน
4 3 2 1

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
4 3 2 1

รายการประเมิ น
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัว อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน

6.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
6.2 ตัง้ ใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานอย่างรอบคอบ
6.4 ทุ่มเท ทางาน อดทน ไม่ทอ้ ต่อปัญหาและอุปสรรค
6.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
6.6 ชื่นชมผลงานความสาเร็จด้วยความภาคภูมใิ จ

ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย 7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
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
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
104 - 124
ดีมาก
183 - 103
ดี
62 - 82
พอใช้
ต่ากว่า 62
ปรับปรุง

แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 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 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ภาวนา 4 เป็ นข้อธรรมในหมวด นิโรธ (ธรรมทีค่ วรบรรลุ) เมื่อดับสาเหตุของทุกข์ได้ย่อมหมดทุกข์หรือหมด
ปั ญหา

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์ผลการกระทาของบุคคลตามหลักธรรมภาวนา 4 และนาไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 อริยสัจ 4
- นิโรธ (ธรรมทีค่ วรบรรลุ)
- ภาวนา 4
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

2) ทักษะการสรุปลงความเห็น

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวนิ ยั
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

เทคนิ คเล่าเรื่องรอบวง

 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าประสบการณ์ชวี ติ ของตนเองทีเ่ คย
มีความทุกข์ พร้อมกับบอกวิธกี ารแก้ไขและผลของการ
แก้ไขนัน้ ส่งผลให้หายทุกข์หรือไม่ และในกรณีทไ่ี ม่หาย
จากความทุกข์เป็ นเพราะเหตุใด
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ธรรมทีค่ วรบรรลุ
คือ นิโรธนัน้ ซึง่ ในพระพุทธศาสนามีธรรมทีค่ วรบรรลุ
มากมาย เช่น หลักธรรมภาวนา 4

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
3. ใบงานที่ 3.4
5. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
4. ห้องสมุด

1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกัน
ศึกษาความรูเ้ รื่อง ภาวนา 4 จากหนังสือเรียน หนังสือ
ค้นคว้าเพิม่ เติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้ว
นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาบันทึกลงในแบบบันทึกการ
อ่าน
2. สมาชิกแต่ละคนผลัดกันอธิบายประเด็นสาคัญจากเรื่องที่
ศึกษา พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้สมาชิกคนอื่นในกลุ่มฟั ง
ทีละคนตามลาดับแบบเล่าเรื่องรอบวง
3. สมาชิกแต่ละคนทาใบงานที่ 3.4 เรื่อง ภาวนา 4
4. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธิบายคาตอบในใบงานที่
3.4 จากนัน้ ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขคาตอบให้มคี วามสมบูรณ์
5. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 3.4 นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขในส่วนทีย่ งั ไม่
ถูกต้อง
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 การพัฒนาตนตามหลักภาวนา 4 จะส่งผลดีต่อ
ตนเองอย่างไร
(สามารถใช้ปัจจัย 4 เพือ่ การดารงชีวติ อย่างเหมาะสม
มีพฤติกรรมตามหลักศีลธรรม มีจติ ใจทีเ่ ปีย่ มด้วย
คุณธรรม ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ)

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นอย่าง
ถูกต้องตามหลักภาวนา 4

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 3.4
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และมุง่ มั ่นใน
การทางาน

ใบงานที่ 3.4
แบบบันทึกการอ่าน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2545. ธรรมนอกธรรมาสน์ . กรุงเทพมหานคร : มติชน.
(2) ธรรมปิ ฎก. พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2544. พุทธธรรม, ฉบับเดิ ม. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์ดวงแก้ว.
3) ใบงานที่ 3.4 เรื่อง ภาวนา 4
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://th.wikipedia.org/wiki/นิโรธ
- http://mediacenter.mcu.ac.th/data/caipyo/m4/index.html
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ใบงานที่

3.4 ภาวนา 4
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม

กรณี ศึกษาที่ 1
ธิดาไปเข้าค่ายคุณธรรมทีว่ ดั 7 วัน ทุกเช้าเธอจะทาสมาธิและฝึ กการคิดตามแนวพุทธธรรม ทาให้เธอมีความสุขใจ ธิดาจึง
มีใบหน้าทีย่ ม้ิ แย้มแจ่มใสเป็ นทีช่ น่ื ชมของบุคคลทัวไป
่ ธิดาชวนเพื่อนในค่ายคุณธรรมร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบารุงรักษาวัดเป็ น
จานวนมาก เมื่อออกจากค่ายคุณธรรมแล้วเธอได้ไปบอกกับเพือ่ นทีโ่ รงเรียนว่าเธอมีจติ ใจทีบ่ ริสุทธิจากการเข้
์
าค่ายคุณธรรม
กรณี ศึกษาที่ 2
นพดลเป็ นผูท้ ม่ี สี ุขภาพแข็งแรงเพราะเขาเลือกกินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ เขาปฏิบตั ติ น
ตามหลักเบญจศีล เอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ พูดจาสุภาพกับทุกคน เขาจะไปร่วมพัฒนาชุมชนทีเ่ ขาอยู่เป็ นประจา และช่วยแสดงความ
คิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการแก้ไขปั ญหาชุมชนจนประสบความสาเร็จ
กรณี ศึกษาที่ 3
โอภาสเป็ นชายวัยกลางคนทีเ่ พื่อนๆ ชมว่าเขาดูหนุ่มกว่าอายุ โอภาสเป็ นทีร่ กั ใคร่ของเพื่อนและผูร้ ่วมงาน เพราะเขาเป็ น
ผูท้ ม่ี คี วามเมตตากรุณา เอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ บางครัง้ จะมีคนนินทาเขาบ้างแต่เขาก็มจี ติ ใจมั ่นคงไม่หวั ่นไหว โอภาสจะวางแผน
พัฒนางานทีเ่ ขารับผิดชอบให้ดาเนินไปอย่างเป็ นระบบ นอกจากนัน้ เขายังชวนผูร้ ่วมงานไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหรือได้รบั
ความเดือดร้อนอยู่เสมอ

 บุคคลใดปฏิบตั ติ นตามหลักภาวนา 4 ได้ครบถ้วน เขามีการกระทาทีส่ อดคล้องกับหลักภาวนา 4 อย่างไร
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ใบงานที่

3.4 ภาวนา 4
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม

กรณี ศึกษาที่ 1
ธิดาไปเข้าค่ายคุณธรรมทีว่ ดั 7 วัน ทุกเช้าเธอจะทาสมาธิและฝึกการคิดตามแนวพุทธธรรม ทาให้เธอมีความสุขใจ ธิดาจึง
มีใบหน้าทีย่ ม้ิ แย้มแจ่มใสเป็ นทีช่ น่ื ชมของบุคคลทัวไป
่ ธิดาชวนเพื่อนในค่ายคุณธรรมร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบารุงรักษาวัดเป็ น
จานวนมาก เมื่อออกจากค่ายคุณธรรมแล้วเธอได้ไปบอกกับเพือ่ นทีโ่ รงเรียนว่าเธอมีจติ ใจทีบ่ ริสุทธิจากการเข้
์
าค่ายคุณธรรม
กรณี ศึกษาที่ 2
นพดลเป็ นผูท้ ม่ี สี ุขภาพแข็งแรงเพราะเขาเลือกกินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ เขาปฏิบตั ติ น
ตามหลักเบญจศีล เอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ พูดจาสุภาพกับทุกคน เขาจะไปร่วมพัฒนาชุมชนทีเ่ ขาอยู่เป็ นประจา และช่วยแสดงความ
คิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการแก้ไขปั ญหาชุมชนจนประสบความสาเร็จ
กรณี ศึกษาที่ 3
โอภาสเป็ นชายวัยกลางคนทีเ่ พื่อนๆ ชมว่าเขาดูหนุ่มกว่าอายุ โอภาสเป็ นทีร่ กั ใคร่ของเพื่อนและผูร้ ่วมงาน เพราะเขาเป็ น
ผูท้ ม่ี คี วามเมตตากรุณา เอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ บางครัง้ จะมีคนนินทาเขาบ้างแต่เขาก็มจี ติ ใจมั ่นคงไม่หวั ่นไหว โอภาสจะวางแผน
พัฒนางานทีเ่ ขารับผิดชอบให้ดาเนินไปอย่างเป็ นระบบ นอกจากนัน้ เขายังชวนผูร้ ่วมงานไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหรือได้รบั
ความเดือดร้อนอยู่เสมอ

 บุคคลใดปฏิบตั ติ นตามหลักภาวนา 4 ได้ครบถ้วน เขามีการกระทาทีส่ อดคล้องกับหลักภาวนา 4 อย่างไร
ผูท้ ปี ่ ฏิบตั ติ นตามหลักภาวนา 4 ได้ครบถ้วน คือ
1) นพดล มีการพัฒนากาย หรือกายภาวนา คือ เขามีสุขภาพแข็งแรง รูจ้ กั เลือกกินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ และ
ออกกาลังกายอย่างสมา่ เสมอ เขามีการพัฒนาศีล รักษาศีล คือ ปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจศีล มีการพัฒนาจิ ต
หรือจิตภาวนา ทาให้เขาเป็นคนทีม่ คี วามเอื้อเฟื้อเผือ่ แผ่ พูดจาสุภาพ ทาประโยชน์ต่อสังคมด้วยการพัฒนาชุมชน
ทีเ่ ขาอาศัยอยู่อย่างสมา่ เสมอ มีการพัฒนาปัญญา คือ เขาจะแสดงความคิดในการแก้ปัญหาของชุมชนจนประสบ
ความสาเร็จ
2) โอภาส มีกายภาวนา คือ การพัฒนากาย ทาให้เขามีสุขภาพแข็งแรงดูหนุ่มกว่าอายุ เขามีศีลภาวนา คือ
การพัฒนาศีล การกระทาของเขาจึงทาให้ผรู้ ่วมงานและเพือ่ นมีความรักใคร่ มีจิตภาวนา คือ การพัฒนาจิต เขามี
ความเอื้อเฟื้อเผือ่ แผ่ และช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย หรือได้รบั ความเดือดร้อนอย่างสมา่ เสมอ เขามีสุขภาพจิตทีส่ มบูรณ์
ถึงแม้วา่ จะมีคนนินทาเขาบ้างก็ไม่หวั ่นไหว มีปัญญาภาวนา คือ การพัฒนาปั ญญาโดยใช้ความรูค้ วามสามารถ
วางแผนพัฒนางานทีร่ บั ผิดชอบให้ดาเนินไปอย่างเป็นระบบ
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ราคา

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

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
ให้ 4 คะแนน
ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้ อย ให้ 3 คะแนน

ผลงานมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน
ผลงานมีข้อบกพร่องมาก
ให้ 1 คะแนน
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แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

การทางานรายบุคคล

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

รายการประเมิ น

1
2
3
4
5

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
การทางานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา
รวม

4

ระดับคะแนน
3
2

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

การแสดง
ความ
คิ ดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การทางาน
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย

การมี
ส่วนร่วมใน รวม
ความมีน้าใจ
การปรับปรุง
20
ผลงานกลุ่ม คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2.

3.

4.

5.

รายการประเมิ น

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในโรงเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและ
ชุมชนจัดขึน้
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
ซื่อสัตย์ สุจริต
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรือ
ผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
3.1 จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
มีวินัย
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
รับผิดชอบ
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
ใฝ่ เรียนรู้
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล
อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
5.3 ปฏิบตั ติ นและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.4 ไม่เอาเปรียบผูอ้ ่นื และไม่ทาให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมือ่ ผูอ้ ่นื
กระทาผิดพลาด
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ระดับคะแนน
4 3 2 1

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
4 3 2 1

รายการประเมิ น
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัว อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน

6.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
6.2 ตัง้ ใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานอย่างรอบคอบ
6.4 ทุ่มเท ทางาน อดทน ไม่ทอ้ ต่อปัญหาและอุปสรรค
6.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
6.6 ชื่นชมผลงานความสาเร็จด้วยความภาคภูมใิ จ

ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย 7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
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
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
104 - 124
ดีมาก
183 - 103
ดี
62 - 82
พอใช้
ต่ากว่า 62
ปรับปรุง

แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 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 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

2 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระสัทธรรม 3 ปั ญญาวุฒธิ รรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5 เป็ นข้อธรรมในหมวด มรรค (ธรรมทีค่ วรเจริญ)
นาไปสูค่ วามหมดทุกข์ หมดปั ญหา ผูป้ ฏิบตั ยิ ่อมสามารถพัฒนาตนไปสูค่ วามเจริญได้

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์ผลการกระทาของบุคคลตามหลักธรรม พระสัทธรรม 3 ปั ญญาวุฒธิ รรม 4 พละ 5
อุบาสกธรรม 5 และนาไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 อริยสัจ 4
1) มรรค (ธรรมทีค่ วรเจริญ)
- พระสัทธรรม 3 - ปั ญญาวุฒธิ รรม 4
- พละ 5
- อุบาสกธรรม 5
- มงคล 38
➢ สงเคราะห์บุตร

➢ สงเคราะห์ภรรยา

➢ สันโดษ

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์

2) ทักษะการสรุปลงความเห็น

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
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3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

(ชั่วโมงที่ 1)

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวนิ ยั

3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนตามแนว

วัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)

 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
ขัน้ ที่ 1 สร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่ งที่เรียน (พัฒนาสมองซีกขวา)
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูให้นักเรียนแต่ละคนคิดถึงบุคคลทีน่ ักเรียนมีความ
ประทับใจในความเจริญก้าวหน้าหรือประสบความสาเร็จในชีวติ
ด้านต่างๆ และผลัดกันออกมาเล่าให้เพื่อนฟังทีห่ น้าชัน้ เรียน ตาม
หัวข้อต่อไปนี้
- บุคคลนัน้ คือใคร
- บุคคลนัน้ ประสบความสาเร็จหรือมีความเจริญก้าวหน้า
ในชีวติ อย่างไร

ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์ประสบการณ์ (พัฒนาสมองซีกซ้าย)
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า เพราะเหตุใด
บุคคลทีน่ ักเรียนประทับใจนัน้ จึงประสบความสาเร็จในชีวติ ครูคอย
กระตุน้ ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมในส่วนทีแ่ ตกต่างกัน

ขัน้ ที่ 3 ปรับประสบการณ์เป็ นความคิ ดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกขวา)
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนช่วยกันสรุปความคิดรวบยอดว่า การทีบ่ คุ คลมี
ความเจริญก้าวหน้าหรือประสบความสาเร็จในชีวติ นัน้
เพราะมีการดาเนินชีวติ ตามหลักธรรม มรรค (ธรรมทีค่ วร
เจริญ) เช่น
- ใช้ปัญญาในการทากิจการงานต่างๆ
- มีความเพียรพยายาม
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 ผู้ที่ใช้ปัญญาในการทากิ จการงานต่างๆ นัน้
จะต้องปฏิ บตั ิ ตนอย่างไร
(1. คบหาสมาคมกับคนดี
2. เอาใจใส่ในการหาความรูด้ ว้ ยความจริงใจ
3. ใช้เหตุผลไตร่ตรอง
4. ปฏิบตั ติ นในทางสุจริต)

- มีสติและสัมปชัญญะ
- ประพฤติดที งั ้ กาย วาจา ใจ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุ
้ ความคิด
(ชั่วโมงที่ 1)น

ขัน้ ที่ 4 พัฒนาความคิ ดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกซ้าย)
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1.
2.
3.
4.

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
ห้องสมุด
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

ครูอธิบายความรูเ้ รื่อง มรรค (ธรรมทีค่ วรเจริญ) ให้นักเรียนฟั ง
ในหัวข้อต่อไปนี้
1) พระสัทธรรม 3
2) ปั ญญาวุฒธิ รรม 4
3) พละ 5
4) อุบาสกธรรม 5
แล้วให้นักเรียนศึกษาความรูเ้ พิม่ เติมจากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ จากนัน้ นา
ความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาบันทึกลงในแบบบันทึกการอ่าน

ขัน้ ที่ 5 ลงมือปฏิ บตั ิ จากกรอบความคิ ดที่กาหนด (พัฒนาสมองซีกซ้าย)
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 3.5-3.8

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) แล้ว
ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มทาใบงานคนละ 1 ใบงาน ดังนี้
- สมาชิกคนที่ 1 ทาใบงานที่ 3.5 เรื่อง พระสัทธรรม 3
- สมาชิกคนที่ 2 ทาใบงานที่ 3.6 เรื่อง ปัญญาวุฒิธรรม
4
- สมาชิกคนที่ 3 ทาใบงานที่ 3.7 เรื่อง พละ 5
- สมาชิกคนที่ 4 ทาใบงานที่ 3.8 เรื่อง อุบาสกธรรม 5
2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธิบายคาตอบในใบงานที่
ตนรับผิดชอบให้สมาชิกคนอื่นๆ ฟั ง แล้วผลัดกันซักถาม
ความรูจ้ นมีความเข้าใจกระจ่างชัดเจน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2
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1. นักเรียนจะปฏิ บตั ิ ตนตามหลักอุบาสกธรรมได้
อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
2. นักเรียนสามารถปฏิ บตั ิ ตามหลักพละ 5 ได้
อย่างไร และคาดว่าผลที่ได้รบั จะเป็ นอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 6 สร้างชิ้ นงานเพื่อสะท้อนความเป็ นตนเอง (พัฒนาสมองซีกขวา)
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมทีน่ ักเรียนได้ศกึ ษาเกีย่ วกับเรื่อง มรรค (ธรรมทีค่ วร
เจริญ) และให้สมาชิกแต่ละคนลองนาไปปฏิบตั ิ
(ชั่วโมงที่ 2)

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที่ 7 วิ เคราะห์คณ
ุ ค่าและการประยุกต์ใช้ (พัฒนาสมองซีกซ้าย)
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าการกระทาของตนที่
ปฏิบตั ติ ามหลักธรรม มรรค (ธรรมทีค่ วรเจริญ) ปั ญหาและ
อุปสรรคทีพ่ บและช่วยกันเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ขัน้ ที่ 8 แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กบั ผู้อื่น (พัฒนาสมองซีกขวา)
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปภาพรวมของการปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรม มรรค (ธรรมทีค่ วรเจริญ) ลงในกระดาษ A4 จากนัน้ ส่ง
ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน แล้วรวบรวม
ผลงานส่งครูตรวจ
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็ นเวลา 1 ภาคเรียน หรือ
ตามความเหมาะสม ในหัวข้อธรรม ภาวนา 4 พระสัทธรรม 3 ปัญญาวุฒิธรรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5 สันโดษ
แล้วบันทึกผลการปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมพร้อมหลักฐาน อีกทัง้ วิ เคราะห์ผลของการปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรม
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาที่เป็ นประโยชน์ ต่อตนเองและผู้อื่น โดยให้ครอบคลุมประเด็น
ตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมภาวนา 4
2) การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมรรค (ธรรมทีค่ วรเจริญ)
3) การเขียนรายงานบันทึกผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
4) การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
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7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 3.5
ตรวจใบงานที่ 3.6
ตรวจใบงานที่ 3.7
ตรวจใบงานที่ 3.8
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และมุง่ มั ่นใน
การทางาน
ตรวจรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

ใบงานที่ 3.5
ใบงานที่ 3.6
ใบงานที่ 3.7
ใบงานที่ 3.8
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

แบบประเมินรายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2545. ธรรมนอกธรรมาสน์ . กรุงเทพมหานคร : มติชน.
(2) ธรรมปิ ฎก. พระ(ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2544. พุทธธรรม, ฉบับเดิ ม. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์ดวงแก้ว.
3) ใบงานที่ 3.5 เรื่อง พระสัทธรรม 3
4) ใบงานที่ 3.6 เรื่อง ปั ญญาวุฒธิ รรม 4
5) ใบงานที่ 3.7 เรื่อง พละ 5
6) ใบงานที่ 3.8 เรื่อง อุบาสกธรรม 5
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://kruanchalee.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินรายงานผลการปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมภาวนา 4
การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมรรค
(ธรรมทีค่ วรเจริญ)
การเขียนรายงานบันทึกผลการปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรม
การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
รวม

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

=
=
=
=

4
3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14 - 16
ดีมาก
11 - 13
ดี
8 - 10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ใบงานที่

3.5 พระสัทธรรม 3
คาชี้แจง
ลาดับที่

ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขอ้ ความหรือการกระทาของบุคคลในตาราง แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีม่ คี วาม
สอดคล้องกัน
ข้อความ/การกระทา

1

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/10 ได้รบั การยกย่องจากทาง
โรงเรียนว่าเป็ นผูป้ ระพฤติดี

2

พระพุทธวจนะทีบ่ นั ทึกไว้ในพระไตรปิ ฎก

3
4
5
6
7
8
9
10

ชะเอมไปเรียนในหลักสูตรนักธรรมตรีและสามารถสอบผ่าน
ได้คะแนนสูงสุด
นักเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกคนต้องเรียน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่ นนับถือ
เกสรประสบความสาเร็จในการสอบเข้าเรียนในระดับ
อุดมศึกษา เพราะเธอปฏิบตั ติ นตามหลักอิทธิบาท 4
นิดบอกกับหน่อยว่าเธอพยายามปฏิบตั ติ นตามหลัก
อุบาสกธรรม 5
นิยมเป็ นมัคทายกของวัด เขาเป็ นบุคคลทีค่ นทัวไปชื
่ ่นชม
ความประพฤติของเขา
คุณครูสุภาบอกกับนักเรียนอยู่เสมอว่า เป็ นชาวพุทธจะต้อง
ศึกษาคาสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า
แม่ของกานต์มกั ชวนกานต์ไปทาบุญและฟั งธรรมทีว่ ดั
เป็ นประจา
กานันแพนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาสังสอนชาวบ้
่
านเป็ น
ประจาทุกเดือนเพือ่ ให้ชาวบ้านต่างก็มคี วามพึงพอใจและ
เลื่อมใสศรัทธา
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ปริ ยตั ิ
ปฏิ บตั ิ ปฏิ เวธ
สัทธรรม สัทธรรม สัทธรรม

ใบงานที่

3.5 พระสัทธรรม 3
คาชี้แจง
ลาดับที่

ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขอ้ ความหรือการกระทาของบุคคลในตาราง แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีม่ คี วาม
สอดคล้องกัน
ข้อความ/การกระทา

ปริ ยตั ิ
ปฏิ บตั ิ ปฏิ เวธ
สัทธรรม สัทธรรม สัทธรรม

1

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/10 ได้รบั การยกย่องจากทาง
โรงเรียนว่าเป็ นผูป้ ระพฤติดี

✓

2

พระพุทธวจนะทีบ่ นั ทึกไว้ในพระไตรปิ ฎก

✓

3
4
5
6
7
8
9
10

ชะเอมไปเรียนในหลักสูตรนักธรรมตรีและสามารถสอบผ่าน
ได้คะแนนสูงสุด
นักเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกคนต้องเรียน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่ นนับถือ
เกสรประสบความสาเร็จในการสอบเข้าเรียนในระดับ
อุดมศึกษา เพราะเธอปฏิบตั ติ นตามหลักอิทธิบาท 4
นิดบอกกับหน่อยว่าเธอพยายามปฏิบตั ติ นตามหลัก
อุบาสกธรรม 5
นิยมเป็ นมัคทายกของวัด เขาเป็ นบุคคลทีค่ นทัวไปชื
่ ่นชม
ความประพฤติของเขา
คุณครูสุภาบอกกับนักเรียนอยู่เสมอว่า เป็ นชาวพุทธจะต้อง
ศึกษาคาสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า
แม่ของกานต์มกั ชวนกานต์ไปทาบุญและฟั งธรรมทีว่ ดั
เป็ นประจา
กานันแพนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาสังสอนชาวบ้
่
านเป็ น
ประจาทุกเดือนเพือ่ ให้ชาวบ้านต่างก็มคี วามพึงพอใจและ
เลื่อมใสศรัทธา
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓

ใบงานที่

3.6 ปัญญาวุฒิธรรม 4
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษา เรื่อง ผู้มีปัญญา

ชุมชนบ่อฝ้ ายเป็ นชุมชนทีส่ มาชิกส่วนใหญ่มฐี านะปานกลาง มีบางครอบครัวทีค่ ่อนข้างยากจนแต่สมาชิกทุกคน
ในชุมชนต่างก็เอือ้ เฟื้ อช่วยเหลือกัน ทุกเช้าของวันอาทิตย์จะมีสมาชิกบางคนมานังที
่ ร่ า้ นกาแฟเป็ นการพบปะกันในกลุ่ม
ย่อย และต่างก็จะมีเรื่องเล่าสู่กนั ฟั ง
: ผมเพิง่ ไปงานรับปริญญาของหนูสร้อยสุดาหลานสาวของผม เมือ่ สัปดาห์ทแ่ี ล้วอยากจะเล่าเพื่อให้เป็ น
เม่น
ตัวอย่างแก่เด็กหนุ่มเด็กสาวสมัยนี้ คือ เด็กคนนี้พ่อแม่มลี ูกหลายคนและฐานะยากจน แต่เด็กคนนี้
ขยันหมั ่นเพียรเรียนหนังสือ เวลาว่างก็ช่วยแม่ทางานบ้าน ใครชวนไปเทีย่ วเตร่กไ็ ม่ไป
เฟื อง : ผมก็เคยคุยกับเด็กคนนี้อยู่บ่อยๆ เหมือนกัน แกพูดจามีเหตุผลนะ และเพื่อนทีห่ นูสร้อยสุดาคบอยู่นนั ้
มีอยู่ไม่กค่ี นก็จริง แต่ละคนก็ขยันเรียนและเห็นเขาชวนกันไปห้องสมุดอยู่เสมอ
: ลูกสาวของผมเคยเอางานไปให้หนูสร้อยสุดาพิมพ์เหมือนกัน เป็ นรายได้พเิ ศษนอกเหนือจากการ
ชัย
เรียน
: เด็กในชุมชนของเราส่วนใหญ่จะมีความประพฤติดแี ละประสบความสาเร็จในการเรียนและการทางาน
ชอบ
ด้วย เช่น อเนกทีอ่ ยูข่ า้ งบ้านผม เขาเรียนจบแค่มธั ยมศึกษาปี ท่ี 6 แต่เขาได้เพื่อนดีพาไปฝึกงาน
ตกแต่งสวน เดีย๋ วนี้เขากลายเป็ นผูร้ บั เหมาจัดสวนสวยงาม มีรายได้ม ั ่นคงและเป็ นทีร่ จู้ กั กันในวงการ
จัดสวนสวยงาม นอกจากนัน้ เขายังเป็ นคนดีซ่อื สัตย์ต่อลูกค้า ถึงแม้จะมีโอกาสเอาเปรียบ ใช้วสั ดุทไ่ี ม่
ดีมาตกแต่งสวนเขาก็ไม่ทา

 ใครเป็ นผูท้ น่ี าหลักธรรมปั ญญาวุฒธิ รรม 4 ไปปฏิบตั ิ จงยกตัวอย่างประกอบ พร้อมผลทีไ่ ด้รบั
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3.6 ปัญญาวุฒิธรรม 4
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษา เรื่อง ผู้มีปัญญา

ชุมชนบ่อฝ้ ายเป็ นชุมชนทีส่ มาชิกส่วนใหญ่มฐี านะปานกลาง มีบางครอบครัวทีค่ ่อนข้างยากจนแต่สมาชิกทุกคน
ในชุมชนต่างก็เอือ้ เฟื้ อช่วยเหลือกัน ทุกเช้าของวันอาทิตย์จะมีสมาชิกบางคนมานังที
่ ร่ า้ นกาแฟเป็ นการพบปะกันในกลุ่ม
ย่อย และต่างก็จะมีเรื่องเล่าสู่กนั ฟั ง
: ผมเพิง่ ไปงานรับปริญญาของหนูสร้อยสุดาหลานสาวของผม เมือ่ สัปดาห์ทแ่ี ล้วอยากจะเล่าเพื่อให้เป็ น
เม่น
ตัวอย่างแก่เด็กหนุ่มเด็กสาวสมัยนี้ คือ เด็กคนนี้พ่อแม่มลี ูกหลายคนและฐานะยากจน แต่เด็กคนนี้
ขยันหมั ่นเพียรเรียนหนังสือ เวลาว่างก็ชว่ ยแม่ทางานบ้าน ใครชวนไปเทีย่ วเตร่กไ็ ม่ไป
เฟื อง : ผมก็เคยคุยกับเด็กคนนี้อยู่บ่อยๆ เหมือนกัน แกพูดจามีเหตุผลนะ และเพื่อนทีห่ นูสร้อยสุดาคบอยู่นนั ้
มีอยู่ไม่กค่ี นก็จริง แต่ละคนก็ขยันเรียนและเห็นเขาชวนกันไปห้องสมุดอยู่เสมอ
: ลูกสาวของผมเคยเอางานไปให้หนูสร้อยสุดาพิมพ์เหมือนกัน เป็ นรายได้พเิ ศษนอกเหนือจากการ
ชัย
เรียน
: เด็กในชุมชนของเราส่วนใหญ่จะมีความประพฤติดแี ละประสบความสาเร็จในการเรียนและการทางาน
ชอบ
ด้วย เช่น อเนกทีอ่ ยูข่ า้ งบ้านผม เขาเรียนจบแค่มธั ยมศึกษาปี ท่ี 6 แต่เขาได้เพื่อนดีพาไปฝึกงาน
ตกแต่งสวน เดีย๋ วนี้เขากลายเป็ นผูร้ บั เหมาจัดสวนสวยงาม มีรายได้ม ั ่นคงและเป็ นที่รจู้ กั กันในวงการ
จัดสวนสวยงาม นอกจากนัน้ เขายังเป็ นคนดีซ่อื สัตย์ต่อลูกค้า ถึงแม้จะมีโอกาสเอาเปรียบ ใช้วสั ดุทไ่ี ม่
ดีมาตกแต่งสวนเขาก็ไม่ทา

 ใครเป็ นผูท้ น่ี าหลักธรรมปั ญญาวุฒธิ รรม 4 ไปปฏิบตั ิ จงยกตัวอย่างประกอบ พร้อมผลทีไ่ ด้รบั
1. สร้อยสุดา ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมปัญญาวุฒธิ รรม 4 คือ
1) ตัง้ ใจเรียนหนังสือ เอาใจใส่ในการเรียน
2) คบเพือ่ นทีด่ ี ชวนกันศึกษาหาความรูอ้ ยู่เสมอ
3) ใช้เหตุผลไตร่ตรอง ถึงแม้ว่าจะมีเพือ่ นมาชวนไปเทีย่ วเตร่ แต่กใ็ ช้เหตุผลไตร่ตรองแล้วปฏิเสธ
4) ปฏิบตั ติ นตามคลองธรรม นาความรูม้ าใช้ในทางสุจริต เช่น รับพิมพ์หนังสือเป็นรายได้พเิ ศษ
2. เอนก ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมปั ญญาวุฒธิ รรม 4 คือ
1) เอาใจใส่ในการเรียนจนจบชัน้ มัธยมศึกษาปีที ่ 6 แล้วขวนขวายหาความรูเ้ พิม่ เติม เรือ่ ง การจัดสวนสวยงาม
2) คบเพือ่ นดี ชักชวนเขาไปทางานทีส่ ุจริต คือ งานตกแต่งสวนสวยงาม
3) ใช้เหตุผลไตร่ตรอง เขาใช้ความคิดในการพัฒนาการตกแต่งสวนสวยงามอย่างถูกวิธี
4) ปฏิบตั ติ นตามคลองธรรมเขามีความซือ่ สัตย์ไม่เบียดเบียนหรือเอาเปรียบลูกค้าเกีย่ วกับการใช้วสั ดุ
ทีไ่ ม่ดมี าตกแต่งสวน
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3.7 พละ 5
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษา เรื่อง ครรลองของชีวิต

โชติ ได้รบั เลือกให้เป็ นบุคคลตัวอย่างของจังหวัด เขาได้รบั เชิญให้ไปเล่าประสบการณ์ชวี ติ ให้บุคคลกลุ่มต่างๆ ฟั ง
อยู่เสมอ ชีวติ ของโชติ เมื่อครัง้ เป็ นเด็กนัน้ ค่อนข้างลาบากเพราะพ่อแม่มลี ูกหลายคน นอกจากจะเรียนหนังสือแล้วยังต้อง
ช่วยพ่อเลีย้ งไก่ เก็บไข่ไก่ไปขายในตอนเย็นและในวันหยุดราชการ บางครัง้ โชติจะมีความท้อแท้ เวลาในการอ่านหนังสือและ
ทาการบ้านก็มนี ้อย ทาการบ้านส่งครูไม่ทนั แต่จากการทีโ่ ชติได้เรียนธรรมะทาให้เขาพอรูค้ ุณค่าและประโยชน์ของหลักธรรม
ทาให้เขาเชื่อมั ่นว่าถ้าทาความดีและขยันหมั ่นเพียรอย่างสม่าเสมอชีวติ ย่อมมีความสุขและประสบแต่สงิ่ ทีด่ งี ามในชีวติ
ถึงแม้ว่าโชติจะเหนื่อยยากต่อการเรียนและการทางานช่วยพ่อแม่ แต่เขาก็มพี ลังทีจ่ ะต่อสูด้ ว้ ยความอดทน เมื่อเขาเรียนจบ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย เขาคิดจะสอบเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่เมื่อมาคิดทบทวนแล้วคงไม่มเี งินทุนเรียน
จนจบได้แน่นอน เขาจึงใช้วธิ ที างานเป็ นลูกจ้างในสวนผลไม้ แล้วเรียนในมหาวิทยาลัยเปิ ดทีไ่ ม่ตอ้ งไปเรียนทุกวัน เขามี
ความตัง้ ใจอย่างสูงในการเรียนและคอยเตือนตนเองไม่ให้เกียจคร้าน ไม่คบเพื่อนทีต่ ดิ อบายมุข ในทีส่ ุดเขาก็เรียนจบระดับ
ปริญญาตรีดา้ นการเกษตร และนาความรูม้ าพัฒนางานทีเ่ ขาทาอยู่ จากประสบการณ์ทเ่ี ขามีอยู่เดิม และความรูจ้ าก
การศึกษาทาให้เขาสามารถลงทุนทาสวนผลไม้จนประสบความสาเร็จ มีอาชีพทีม่ รี ายได้ม ั ่นคง และเขาก็ขยายผลเผยแพร่
ความรูใ้ ห้แก่คนทัวไป
่ ไม่หวงวิชาความรูไ้ ว้ทต่ี นแต่ผเู้ ดียว

 โชติเป็ นบุคคลทีน่ าหลักธรรมพละ 5 มาใช้ในการดาเนินชีวติ อย่างไร และผลทีเ่ ขาได้รบั คืออะไร
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3.7 พละ 5
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษา เรื่อง ครรลองของชีวิต

โชติ ได้รบั เลือกให้เป็ นบุคคลตัวอย่างของจังหวัด เขาได้รบั เชิญให้ไปเล่าประสบการณ์ชวี ติ ให้บุคคลกลุ่มต่างๆ ฟั ง
อยู่เสมอ ชีวติ ของโชติ เมื่อครัง้ เป็ นเด็กนัน้ ค่อนข้างลาบากเพราะพ่อแม่มลี ูกหลายคน นอกจากจะเรียนหนังสือแล้วยังต้อง
ช่วยพ่อเลีย้ งไก่ เก็บไข่ไก่ไปขายในตอนเย็นและในวันหยุดราชการ บางครัง้ โชติจะมีความท้อแท้ เวลาในการอ่านหนังสือและ
ทาการบ้านก็มนี ้อย ทาการบ้านส่งครูไม่ทนั แต่จากการทีโ่ ชติได้เรียนธรรมะทาให้เขาพอรูค้ ุณค่าและประโยชน์ของหลักธรรม
ทาให้เขาเชื่อมั ่นว่าถ้าทาความดีและขยันหมั ่นเพียรอย่างสม่าเสมอชีวติ ย่อมมีความสุขและประสบแต่สงิ่ ทีด่ งี ามในชีวติ
ถึงแม้ว่าโชติจะเหนื่อยยากต่อการเรียนและการทางานช่วยพ่อแม่ แต่เขาก็มพี ลังทีจ่ ะต่อสูด้ ว้ ยความอดทน เมื่อเขาเรียนจบ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย เขาคิดจะสอบเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่เมื่อมาคิดทบทวนแล้วคงไม่มเี งินทุนเรียน
จนจบได้แน่นอน เขาจึงใช้วธิ ที างานเป็ นลูกจ้างในสวนผลไม้ แล้วเรียนในมหาวิทยาลัยเปิ ดทีไ่ ม่ตอ้ งไปเรียนทุกวัน เขามี
ความตัง้ ใจอย่างสูงในการเรียนและคอยเตือนตนเองไม่ให้เกียจคร้าน ไม่คบเพื่อนทีต่ ดิ อบายมุข ในทีส่ ุดเขาก็เรียนจบระดับ
ปริญญาตรีดา้ นการเกษตร และนาความรูม้ าพัฒนางานทีเ่ ขาทาอยู่ จากประสบการณ์ทเ่ี ขามีอยู่เดิม และความรูจ้ าก
การศึกษาทาให้เขาสามารถลงทุนทาสวนผลไม้จนประสบความสาเร็จ มีอาชีพทีม่ รี ายได้ม ั ่นคง และเขาก็ขยายผลเผยแพร่
ความรูใ้ ห้แก่คนทัวไป
่ ไม่หวงวิชาความรูไ้ ว้ทต่ี นแต่ผเู้ ดียว

 โชติเป็ นบุคคลทีน่ าหลักธรรมพละ 5 มาใช้ในการดาเนินชีวติ อย่างไร และผลทีเ่ ขาได้รบั คืออะไร
โชติเป็นบุคคลทีน่ าหลักธรรมพละ 5 มาใช้ในการดาเนินชีวติ คือ
1) ศรัทธา ความเชือ่ มั ่นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา โดยเชือ่ ว่า การทาความดีและขยันหมั ่นเพียร
อย่างสมา่ เสมอจะทาให้ชวี ติ มีความสุขและประสบแต่สงิ ่ ดีงาม
2) วิรยิ ะ โชติมคี วามขยันทัง้ ในด้านการเรียนและการทางานควบคู่กนั ไป อดทนไม่ทอ้ ถอย
3) สติ โชติจะเตือนตนเองเสมอว่าไม่ให้ทอ้ ถอย คบเพือ่ นทีด่ ี ไม่คบเพือ่ นติดอบายมุข ไม่เกียจคร้าน
4) สมาธิ โชติบงั คับจิตใจให้มงุ่ มั ่นอยู่กบั การเรียนจนเรียนจบ มุ่งมั ่นในการทางานเพือ่ หาประสบการณ์ ความรู้
5) ปั ญญา โชติใช้ปัญญาในการเข้าถึงความเป็นจริงของชีวติ ในด้านการทางาน ถึงแม้จะประสบความสาเร็จแล้ว
แต่กค็ วรเผือ่ แผ่ให้บุคคลอืน่ ด้วย โชติสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นมาได้จนในทีส่ ุดก็หมดปัญหา
ผลทีโ่ ชติได้รบั คือ การดาเนินชีวติ ทีเ่ ป็นสุขพอสมควรกับอัตภาพ และได้รบั การยกย่องเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องผูอ้ นื ่
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3.8 อุบาสกธรรม 5
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษา เรื่อง ชีวิตที่เป็ นสุข

พ่อของกานต์มอี าชีพเป็ นพนักงานของบริษทั แห่งหนึ่ง ส่วนแม่ของกานต์มอี าชีพขายของเบ็ดเตล็ด ถึงแม้ว่า
ครอบครัวของกานต์จะไม่ร่ารวย มีฐานะปานกลางแต่สมาชิกในครอบครัวทุกคนอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข พ่อและแม่ชอบ
ฟั งธรรมมะจากเทปหรือซีดอี ยู่เสมอ และจะไปวัดเพื่อทาบุญและฟั งเทศน์เมื่อมีโอกาส ส่วนกานต์นนั ้ จะหาโอกาสชวน
เพื่อนๆ ไปวัดถ้ามีเวลาว่าง บางครัง้ ก็ไปกับทางโรงเรียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา บางครัง้ ก็ได้ไปอยู่ค่ายนักธรรม
ค่ายพุทธบุตร หรือค่ายพุทธธรรม ทุกเย็นหลังรับประทานอาหารแล้ว พ่อแม่ลูกจะสนทนากันเสมอ
กานต์

:

พ่อ

:

แม่
พ่อ

:
:

แม่

:

กานต์

:

พ่อ

:

แม่

:

กานต์

:

พ่อครับ วันนี้คุณครูทส่ี อนวิชาพระพุทธศาสนาได้สอนหลักธรรมของอุบาสก คือ อุบาสกธรรม 5 ซึง่
เป็ นหลักธรรมประจาใจของผูน้ ับถือพระพุทธศาสนา และคุณครูให้นักเรียนช่วยกันหาบุคคลตัวอย่างที่
ปฏิบตั ติ นตามอุบาสกธรรม 5 ด้วยครับ
ตัวอย่างผูท้ ป่ี ฏิบตั ติ นตามอุบาสกธรรม 5 นัน้ หาไม่ยากหรอก เพราะคนไทยส่วนใหญ่จะประพฤติ
ปฏิบตั ติ ามอยูแ่ ล้ว
แม่คดิ ว่าคนส่วนใหญ่ประพฤติตามอุบาสกธรรม 5 ก็จริง แต่บางคนปฏิบตั ไิ ม่ครบ 5 ข้อหรอก
แต่ถา้ เรามีศรัทธา มีความเชื่อในปั ญญาตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า และเลื่อมใสว่าคาสอนของพระพุทธเจ้า
ดีจริง จะเป็ นแรงจูงใจให้พจิ ารณาคาสอน ใช้ปัญญาและเหตุผลไตร่ตรองด้วยตนเองแล้วยอมรับและ
เชื่อ แล้วนาไปปฏิบตั ิ เช่น การรักษาศีล เราก็จะปฏิบตั ติ นให้เป็ นคนดีทงั ้ กาย วาจา และใจ ทาจิตใจให้
เป็ นปกติ ไม่ถูกครอบงาด้วยความโลภ ความโกรธ และความหลง
ถ้าทุกคนทาได้ รักษาศีล ควบคุมกาย วาจา ใจ ได้จริง ก็แสดงว่าจะไม่มอี าชญากรรมประเภทฉก
ชิง วิง่ ราว การทาความผิดต่อทรัพย์ ชีวติ และร่างกายกัน
ผมรูแ้ ล้วล่ะว่า พวกมิจฉาชีพหรือพวกกระทาผิดอย่างทีแ่ ม่ว่านัน้ ก็ไม่ใช่อุบาสก อุบาสิกา หรือเป็ น
พวกทีไ่ ม่มหี ลักธรรมอุบาสกธรรม 5 นันเอง
่
ผูท้ ม่ี หี ลักธรรมอุบาสก 5 นัน้ จะต้องไม่เชื่อโชคลาง แต่ควรเชื่อเรื่องหลักกรรม เชื่อในกฎแห่งกรรมว่า
ทาอย่างไรได้ผลอย่างนัน้ และจะต้องยึดมั ่นในการทาบุญตามหลักพระพุทธศาสนา ทีเ่ รียกว่า
บุญกิรยิ าวัตถุ 10 ด้วย
ถูกต้องจ้ะ แล้วอุบาสก อุบาสิกา จะต้องเอาใจใส่ทานุบารุงพระพุทธศาสนา คือ เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปฏิบตั พิ ธิ กี รรมทางศาสนา หมั ่นรักษาศีล ทาบุญตักบาตร ฟั งเทศน์ ฟั งธรรม บูรณะปฏิสงั ขรณ์
ศาสนา อุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์สามเณรให้ปฏิบตั ศิ าสนกิจได้อย่างสะดวก
ผมเข้าใจหลักธรรมอุบาสกธรรม 5 แล้วล่ะครับ และผมคิดว่า พ่อและแม่ของผมปฏิบตั ติ ามหลักธรรม
64าไปยกตัวอย่างได้เลย
อุบาสกธรรม 5 ครบถ้วนด้วยครับ สามารถน
หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

1. พ่อของกานต์ได้กล่าวถึง อุบาสกธรรม 5 ในข้อใดบ้าง จงอธิบายขยายความข้อธรรมนัน้

2. แม่ของกานต์ได้กล่าวถึงอุบาสกธรรม 5 อย่างไรบ้าง จงอธิบาย
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ใบงานที่

3.8 อุบาสกธรรม 5
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษา เรื่อง ชีวิตที่เป็ นสุข

พ่อของกานต์มอี าชีพเป็ นพนักงานของบริษทั แห่งหนึ่ง ส่วนแม่ของกานต์มอี าชีพขายของเบ็ดเตล็ด ถึงแม้ว่า
ครอบครัวของกานต์จะไม่ร่ารวย มีฐานะปานกลางแต่สมาชิกในครอบครัวทุกคนอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข พ่อและแม่ชอบ
ฟั งธรรมมะจากเทปหรือซีดอี ยู่เสมอ และจะไปวัดเพื่อทาบุญและฟั งเทศน์เมื่อมีโอกาส ส่วนกานต์นนั ้ จะหาโอกาสชวน
เพื่อนๆ ไปวัดถ้ามีเวลาว่าง บางครัง้ ก็ไปกับทางโรงเรียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา บางครัง้ ก็ได้ไปอยู่ค่ายนักธรรม
ค่ายพุทธบุตร หรือค่ายพุทธธรรม ทุกเย็นหลังรับประทานอาหารแล้ว พ่อแม่ลูกจะสนทนากันเสมอ
กานต์

:

พ่อ

:

แม่
พ่อ

:
:

แม่

:

กานต์

:

พ่อ

:

แม่

:

กานต์

:

พ่อครับ วันนี้คุณครูทส่ี อนวิชาพระพุทธศาสนาได้สอนหลักธรรมของอุบาสก คือ อุบาสกธรรม 5 ซึง่
เป็ นหลักธรรมประจาใจของผูน้ ับถือพระพุทธศาสนา และคุณครูให้นักเรียนช่วยกันหาบุคคลตัวอย่างที่
ปฏิบตั ติ นตามอุบาสกธรรม 5 ด้วยครับ
ตัวอย่างผูท้ ป่ี ฏิบตั ติ นตามอุบาสกธรรม 5 นัน้ หาไม่ยากหรอก เพราะคนไทยส่วนใหญ่จะประพฤติ
ปฏิบตั ติ ามอยูแ่ ล้ว
แม่คดิ ว่าคนส่วนใหญ่ประพฤติตามอุบาสกธรรม 5 ก็จริง แต่บางคนปฏิบตั ไิ ม่ครบ 5 ข้อหรอก
แต่ถา้ เรามีศรัทธา มีความเชื่อในปั ญญาตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า และเลื่อมใสว่าคาสอนของพระพุทธเจ้า
ดีจริง จะเป็ นแรงจูงใจให้พจิ ารณาคาสอน ใช้ปัญญาและเหตุผลไตร่ตรองด้วยตนเองแล้วยอมรับและ
เชื่อ แล้วนาไปปฏิบตั ิ เช่น การรักษาศีล เราก็จะปฏิบตั ติ นให้เป็ นคนดีทงั ้ กาย วาจา และใจ ทาจิตใจให้
เป็ นปกติ ไม่ถูกครอบงาด้วยความโลภ ความโกรธ และความหลง
ถ้าทุกคนทาได้ รักษาศีล ควบคุมกาย วาจา ใจ ได้จริง ก็แสดงว่าจะไม่มอี าชญากรรมประเภทฉก
ชิง วิง่ ราว การทาความผิดต่อทรัพย์ ชีวติ และร่างกายกัน
ผมรูแ้ ล้วล่ะว่า พวกมิจฉาชีพหรือพวกกระทาผิดอย่างทีแ่ ม่ว่านัน้ ก็ไม่ใช่อุบาสก อุบาสิกา หรือเป็ น
พวกทีไ่ ม่มหี ลักธรรมอุบาสกธรรม 5 นันเอง
่
ผูท้ ม่ี หี ลักธรรมอุบาสก 5 นัน้ จะต้องไม่เชื่อโชคลาง แต่ควรเชื่อเรื่องหลักกรรม เชื่อในกฎแห่งกรรมว่า
ทาอย่างไรได้ผลอย่างนัน้ และจะต้องยึดมั ่นในการทาบุญตามหลักพระพุทธศาสนา ทีเ่ รียกว่า
บุญกิรยิ าวัตถุ 10 ด้วย
ถูกต้องจ้ะ แล้วอุบาสก อุบาสิกา จะต้องเอาใจใส่ทานุบารุงพระพุทธศาสนา คือ เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปฏิบตั พิ ธิ กี รรมทางศาสนา หมั ่นรักษาศีล ทาบุญตักบาตร ฟั งเทศน์ ฟั งธรรม บูรณะปฏิสงั ขรณ์
ศาสนา อุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์สามเณรให้ปฏิบตั ศิ าสนกิจได้อย่างสะดวก
ผมเข้าใจหลักธรรมอุบาสกธรรม 5 แล้วล่ะครับ และผมคิดว่า พ่อและแม่ของผมปฏิบตั ติ ามหลักธรรม
66าไปยกตัวอย่างได้เลย
อุบาสกธรรม 5 ครบถ้วนด้วยครับ สามารถน
หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

1. พ่อของกานต์ได้กล่าวถึง อุบาสกธรรม 5 ในข้อใดบ้าง จงอธิบายขยายความข้อธรรมนัน้
1) มีศรัทธา คือ มีความเชือ่ ในปั ญญาของพระพุทธเจ้า เลือ่ มใสว่าคาสอนของพระพุทธเจ้าดีจริงจะเป็นแรงจูงใจ
ให้พจิ ารณาคาสอน ใช้ปัญญาและเหตุผลไตร่ตรองด้วยตนเอง แล้วยอมรับและเชือ่ แล้วนาไปปฏิบตั ิ
2) รักษาศีล ปฏิบตั ติ นให้เป็นคนดีทงั ้ กาย วาจา ใจ ทาจิตใจให้เป็นปกติ ไม่ถูกครอบงาด้วยความโลภ ความโกรธ
ความหลง
3) ไม่เชือ่ โชคลาง แต่ควรเชือ่ เรือ่ งหลักกรรม เชือ่ ในกฎแห่งกรรมว่า ทาอย่างไรได้ผลอย่างนัน้
4) ยึดมั ่นในการทาบุญตามหลักพระพุทธศาสนา ทีเ่ รียกว่า บุญกิรยิ าวัตถุ 10

2. แม่ของกานต์ได้กล่าวถึงอุบาสกธรรม 5 อย่างไรบ้าง จงอธิบาย
1) ถ้าทุกคนรักษาศีล ควบคุมกาย วาจา ใจ ได้จริง ก็ย่อมไม่ทาผิด ไม่มอี าชญากรรมประเภทฉกชิงวิง่ ราว
การทาความผิดต่อทรัพย์ ชีวติ และร่างกาย
2) อุบาสก อุบาสิกา จะต้องเอาใจใส่ทานุบารุงพระพุทธศาสนา คือ เข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบตั พิ ธิ กี รรมทางศาสนา
หมั ่นรักษาศีล ทาบุญตักบาตร ฟั งเทศน์ ฟั งธรรม บูรณปฏิสงั ขรณ์ศาสนา อุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
ให้ปฏิบตั ศิ าสนกิจได้อย่างสะดวก
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ราคา

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

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
ให้ 4 คะแนน
ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้ อย ให้ 3 คะแนน

ผลงานมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน
ผลงานมีข้อบกพร่องมาก
ให้ 1 คะแนน
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการทีก่ าหนด แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

การทางานรายบุคคล

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

รายการประเมิ น

1
2
3
4
5

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
การทางานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา
รวม

4

ระดับคะแนน
3
2

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

ความ
ร่วมมือกัน
ทากิ จกรรม

การแสดง
ความ
คิ ดเห็น

การรับฟัง
ความคิ ดเห็น

ความตัง้ ใจ
ทางาน

การแก้ไข
ปัญหา/หรือ รวม
ปรับปรุง
20
ผลงานกลุ่ม คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2.

3.

4.

5.

รายการประเมิ น

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในโรงเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและ
ชุมชนจัดขึน้
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
ซื่อสัตย์ สุจริต
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรือ
ผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
3.1 จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
มีวินัย
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
รับผิดชอบ
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
ใฝ่ เรียนรู้
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล
อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
5.3 ปฏิบตั ติ นและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.4 ไม่เอาเปรียบผูอ้ ่นื และไม่ทาให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมือ่ ผูอ้ ่นื
กระทาผิดพลาด
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ระดับคะแนน
4 3 2 1

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
4 3 2 1

รายการประเมิ น
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัว อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน

6.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
6.2 ตัง้ ใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานอย่างรอบคอบ
6.4 ทุ่มเท ทางาน อดทน ไม่ทอ้ ต่อปัญหาและอุปสรรค
6.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
6.6 ชื่นชมผลงานความสาเร็จด้วยความภาคภูมใิ จ

ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย 7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
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
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
104 - 124
ดีมาก
183 - 103
ดี
62 - 82
พอใช้
ต่ากว่า 62
ปรับปรุง

แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

6 มงคล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

2 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
บุคคลซึง่ ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมเกี่ยวกับมงคล ย่อมนามาซึง่ ความสุขความเจริญในชีวติ

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามมงคลในเรื่อง สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยา (สามี)
และสันโดษได้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 อริยสัจ 4
- มงคล 38

➢ สงเคราะห์บุตร

➢ สงเคราะห์ภรรยา (สามี)

➢ สันโดษ

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์

2) ทักษะการสรุปลงความเห็น

3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
3. ใฝ่ เรียนรู้

2. มีวนิ ยั
4. มุ่งมันในการท
่
างาน
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(ชั่วโมงที่ 1)

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยใช้การ

แสดงบทบาทสมมติ

 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
ขัน้ ที่ 1 เตรียมการ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข้อความ

1. ครูนาข้อความเกีย่ วกับความรักของพ่อแม่ทม่ี ตี ่อลูก การ
สงเคราะห์ภรรยา (สามี) ความสันโดษ มาให้นักเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ข้อความแต่ละ
ข้อความนัน้ ให้ขอ้ คิดอย่างไรบ้าง
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
4. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ข้อความดังกล่าวสอดคล้อง
กับมงคลซึง่ เป็ นธรรมทีน่ ามาซึง่ ความสุข ความเจริญ ซึง่
นักเรียนควรรูแ้ ละนาไปประยุกต์ปฏิบตั ิ ได้แก่ สงเคราะห์
บุตร สงเคราะห์ภรรยา (สามี) และสันโดษ

 สมาชิ กในครอบครัวของนักเรียนนัน้ ปฏิ บตั ิ ตน
ร่วมกันอย่างปกติ สุขอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 แสดง
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1.
2.
3.
4.

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
ห้องสมุด
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงความสาคัญ
ของการปฏิบตั ติ นตามมงคลในเรื่อง สงเคราะห์บุตร
สงเคราะห์ภรรยา (สามี) และสันโดษ พร้อมยกตัวอย่างการ
กระทา
2. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) จานวน 2
กลุ่ม รวมกันเป็ นกลุ่มใหม่ แล้วร่วมกันศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับ
มงคล ในเรื่อง สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยา (สามี) และ
สันโดษ จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ห้องสมุด
และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วนาเสนอการปฏิบตั ติ นตาม
มงคลหน้าชัน้ เรียนในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมติ กลุ่ม
ละ 1 เรื่อง ตามความสมัครใจ
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(ชั่วโมงที่ 1-2)

3. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันกาหนดสถานการณ์สมมติ โดย
เขียนสคริปต์ของเรื่องทีม่ เี นื้อหาสาระสอดคล้องกับการ
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม (มงคล) ในหัวข้อทีเ่ ลือกไว้ และ
แบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เช่น ผูก้ ากับการแสดง ผูแ้ สดง ผูจ้ ดั
สถานที่ จัดฉาก อุปกรณ์การแสดง
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกตัวแสดงตามสถานการณ์หรือ
สคริปต์ทเ่ี ขียนไว้ โดยเลือกผูแ้ สดงทีเ่ หมาะสมกับบทบาท ผู้
แสดงต่างก็ฝึกซ้อมการแสดงตามบทบาททีไ่ ด้รบั
5. สมาชิกทีไ่ ม่ได้มบี ทบาทการแสดงจะมีหน้าทีใ่ นการจัดฉาก
การแสดงแบบง่ายๆ ตามสถานการณ์ทเ่ี หมาะสม
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าทีใ่ ห้มผี สู้ งั เกตการณ์การแสดง
แนะนาและวิเคราะห์เหตุการณ์และปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
เสนอแนวทางแก้ไข
7. สมาชิกแต่ละกลุ่มวางแผนซักซ้อมการแสดง และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เพื่อสร้างความมั ่นใจแก่ผแู้ สดง

ชัวโมงที
่
่2
8. ครูสนทนากับนักเรียนถึงความพร้อมของการแสดงบทบาท
สมมติ และทุกคนรักษาเวลาในการแสดง กลุ่มละ 5-7 นาที
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติเรียงตามลาดับ
หมายเลขทีจ่ บั สลาก ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 แสดง กลุ่มที่ 2 แสดงความคิดเห็น
- กลุ่มที่ 2 แสดง กลุ่มที่ 3 แสดงความคิดเห็น
- กลุ่มที่ 3 แสดง กลุ่มที่ 4 แสดงความคิดเห็น
- กลุ่มที่ 4 แสดง กลุ่มที่ 5 แสดงความคิดเห็น
- กลุ่มที่ 5 แสดง กลุ่มที่ 1 แสดงความคิดเห็น

ขัน้ ที่ 3 วิ เคราะห์และอภิ ปราย
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายการแสดง โดยให้ผู้
สังเกตการณ์ และกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเหตุการณ์
สาคัญในเรื่อง ข้อคิดทีไ่ ด้ และให้นักเรียนทุกคนแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้
1) เหตุการณ์สาคัญในบทบาทสมมติตอนใดทีอ่ าจเกิดขึน้
ได้
จริงในสังคมปั จจุบนั และอาจทาให้เกิดปั ญหาหรือส่งผลดี
อย่างไร
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1. บิดามารดาของนักเรียนปฏิ บตั ิ ตนตามมงคลใน
เรื่อง สงเคราะห์บุตร อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

(ชั่วโมงที่ 2)

2) ในกรณีทอ่ี าจเกิดปัญหาในสังคมจะมีวธิ กี ารแก้ไข
อย่างไร
2. ครูตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นของนักเรียนเพิม่ เติม
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-3

2. ครอบครัวใดที่สามีและภรรยาปฏิ บตั ิ ตนต่อกัน
ตามหลักมงคลในเรื่อง สงเคราะห์ภรรยา (สามี)
จะส่งผลดีอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
3. นักเรียนเคยปฏิ บตั ิ ตนตามมงคลในเรื่อง
สันโดษอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 แสดงเพิ่ มเติ ม
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูให้นักเรียนกลุ่มทีแ่ สดงบทบาทสมมติไม่สมบูรณ์ ไม่ตรง
ตามประเด็นทีค่ รูกาหนด ออกมาแสดงบทบาทสมมติใหม่อกี ครัง้

ขัน้ ที่ 5 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวคิดทีไ่ ด้จากการศึกษา
ความรูแ้ ละการแสดงบทบาทสมมติในหัวข้อ มงคล แล้วช่วยกันสรุป
แนวทางการนาไปประยุกต์ใช้

นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครือ่ งมือ

เกณฑ์

ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้
และมุ่งมั ่นในการทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
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8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2545. ธรรมนอกธรรมาสน์ . กรุงเทพมหานคร : มติชน.
(2) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2544. เพื่อความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับหลักธรรม.
กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชัยการพิมพ์.
3) ตัวอย่างข้อความ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://th.wikipedia.org/wiki/มงคล
- http://www.dhammathai.org/treatment/poem/poem00.php
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เอกสารประกอบการสอน
ตัวอย่างข้อความ

พ่อแม่รกั ลูกดังดวงใจ
รักวัวให้ผกู รักลูกให้ตี
ความรักของพ่อแม่ดจุ ภูผา
อยู่อย่างพอเพียง
ครอบครัวตัวอย่าง
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการทีก่ าหนด แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

ความมีวินัย

ความมีน้าใจ
เอื้อเฟื้ อ
เสียสละ

การรับฟัง
ความ
คิ ดเห็น

การแสดง
ความ
คิ ดเห็น

การตรงต่อ
เวลา

รวม
20
คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

ความ
ร่วมมือกัน
ทากิ จกรรม

การแสดง
ความ
คิ ดเห็น

การรับฟัง
ความคิ ดเห็น

ความตัง้ ใจ
ทางาน

การแก้ไข
ปัญหา/หรือ รวม
ปรับปรุง
20
ผลงานกลุ่ม คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2.

3.

4.

5.

รายการประเมิ น

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในโรงเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและ
ชุมชนจัดขึน้
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
ซื่อสัตย์ สุจริต
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรือ
ผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
3.1 จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
มีวินัย
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
รับผิดชอบ
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
ใฝ่ เรียนรู้
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล
อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
5.3 ปฏิบตั ติ นและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.4 ไม่เอาเปรียบผูอ้ ่นื และไม่ทาให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมือ่ ผูอ้ ่นื
กระทาผิดพลาด

84

หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

ระดับคะแนน
4 3 2 1

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
4 3 2 1

รายการประเมิ น
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัว อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน

6.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
6.2 ตัง้ ใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานอย่างรอบคอบ
6.4 ทุ่มเท ทางาน อดทน ไม่ทอ้ ต่อปัญหาและอุปสรรค
6.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
6.6 ชื่นชมผลงานความสาเร็จด้วยความภาคภูมใิ จ

ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย 7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
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
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
104 - 124
ดีมาก
183 - 103
ดี
62 - 82
พอใช้
ต่ากว่า 62
ปรับปรุง

แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แบบบันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้
ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ม.4-6/13)

 ด้านความรู้
(จานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

)

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))
สรุปผลจากการประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจาหน่ วยการเรียนรู้
 ระดับคุณภาพดีมาก จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพดี
จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพพอใช้ จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพปรับปรุง จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ

 ปั ญหา/อุปสรรค
 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
ตาแหน่ง
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(

)

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิ นคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน)
มาตรฐานที ่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสมา่ เสมอ
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ และปั ญหาทางเพศ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมันใจ
่ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ทดี ่ แี ละให้เกียรติผอู้ นื ่
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 ่ และกตัญญูกตเวทีตอ่ ผูม้ 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 ว่ มกันเป็นกลุ่ม 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
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที ่ 6 ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อืน่ ได้ และมีเจตคติ ทีด่ ี
ต่ออาชีพสุจริต
6.1
6.2
6.3
6.4

วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมันพั
่ ฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
ทางานร่วมกับผูอ้ นื ่ ได้
มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ
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ร้อยละ

