หน่วยการเรียนรู้ ท ี่

4

พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิฎก
เวลา

3

ชัวโมง
่

1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ
ม.4-6/15 วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนาพระไตรปิ ฎก หรือคัมภีรข์ องศาสนาทีต่ นนับถือ
และการเผยแผ่

2 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิ ฎก มีหลักธรรมสาคัญทีเ่ ป็ นคติเตือนใจบุคคลให้นาไปเป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ติ นในทางทีถ่ ูกต้อง

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พุทธศาสนสุภาษิต
- จิตฺต ทนฺต สุขาวห : จิตทีฝ่ ึกดีแล้วนาสุขมาให้
- น อุจฺจาวจ ปณฺฑติ า ทสฺสยนฺติ : บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึน้ ๆ ลงๆ
- นตฺถิ โลเก อนินฺทโิ ต : คนทีไ่ ม่ถูกนินทา ไม่มใี นโลก
- โกธ ฆตฺวา สุข เสติ : ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็ นสุข
2) วิธกี ารศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิ ฎก
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
3) ทักษะการสรุปอ้างอิง

2) ทักษะการทาให้กระจ่าง

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มีความรับผิดชอบ
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6 ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แผ่นพับ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิ ฎก

7 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิ ฎก
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

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

ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
ตรวจใบงานที่ 4.2 เรื่อง พระไตรปิ ฎก
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิ ฎก
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจแผ่นพับ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิ ฎก

8 กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4
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เรื่องที่

1

วิ ธีสอนแบบ

พุทธศาสนสุภาษิต

2 ชัวโมง
่

สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
1. ครูนาตัวอย่างพุทธศาสนสุภาษิต มาอ่านให้นกั เรียนฟั ง แล้วให้นกั เรียนช่วยกันวิเคราะห์ และตอบคาถาม
2. นักเรียนแต่ละคนผลัดกันเสนอพุทธศาสนสุภาษิตทีน่ กั เรียนเคยได้ศกึ ษา แล้ววิเคราะห์หลักธรรมสาคัญ
ของพุทธศาสนสุภาษิตนัน้ จากนัน้ ครูอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสาคัญของพุทธศาสนสุภาษิต
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พุทธศาสน
สุภาษิตจากหนังสือเรียน ดังนี้
1) จิตฺต ทนฺต สุขาวห : จิตทีฝ่ ึกดีแล้วนาสุขมาให้
2) น อุจฺจาวจ ปณฺฑติ า ทสฺสยนฺติ : บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึน้ ๆ ลงๆ
3) นตฺถิ โลเก อนินฺทโิ ต : คนทีไ่ ม่ถูกนินทา ไม่มใี นโลก
4) โกธ ฆตฺวา สุข เสติ : ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็ นสุข
ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้
1) ความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต
2) ตัวอย่างการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต
3) ผลของการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
1. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 4 คู่ ช่วยกันหาข่าว หรือภาพข่าว หรือการสัมภาษณ์บุคคลทีม่ กี าร
กระทาสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตทัง้ 4 เรื่อง
2. สมาชิกแต่ละคู่นาข่าว หรือภาพข่าว หรือข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลมาร่วมกันวิเคราะห์ตามประเด็น
ในใบงานที่ 4.1 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ต
3. สมาชิกแต่ละคู่นาผลงานของคู่ตนเองมาเล่าให้สมาชิกคู่อ่นื ๆ ภายในกลุ่มฟั ง แล้วสรุปเป็ นผลงานของกลุ่ม
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 4.1 หน้าชัน้ เรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง
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เรื่องที่

2

พระไตรปิฎก

1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก
ขัน้ ที่ 1 สังเกต
1. ครูให้นกั เรียนผลัดกันเล่าประสบการณ์หรือความรูเ้ กีย่ วกับข้อความในพระไตรปิ ฎกทีน่ กั เรียนเคยศึกษา
พร้อมทัง้ บอกข้อคิดทีไ่ ด้รบั
2. ครูตงั ้ คาถามถามนักเรียนเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของพระไตรปิ ฎก
3. ครูอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจพระไตรปิ ฎก และการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิ ฎกนัน้ สามารถศึกษาได้ทงั ้ ฉบับ
ภาษาบาลีและฉบับแปล
ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์วิจารณ์
1. นักเรียนศึกษาความรูเ้ รื่อง พระไตรปิ ฎก จากหนังสือเรียน
2. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาค้นคว้าความรูจ้ ากพระไตรปิ ฎกทีน่ กั เรียนสนใจ โดยครูนาหนังสือ
พระไตรปิ ฎกมาให้นกั เรียน หรือให้นกั เรียนไปค้นคว้าหนังสือพระไตรปิ ฎกฉบับประชาชนจากห้องสมุด
หรือห้องจริยธรรม
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาข้อความในพระไตรปิ ฎกทีน่ กั เรียนสนใจมาวิเคราะห์แล้วตอบคาถามลงในใบงานที่
4.2 เรื่อง พระไตรปิ ฎก แล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบ
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 4.2 หน้าชัน้ เรียน
5. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญหรือข้อคิดทีไ่ ด้จากการนาเสนอผลการศึกษาพระไตรปิ ฎก
ขัน้ ที่ 3 สรุป
นักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญซึง่ เป็ นประโยชน์ของการศึกษาพระไตรปิ ฎก
 ครูมอบหมายให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทาแผ่นพับ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ตและพระไตรปิ ฎก
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4
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9 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) สุชพี ปุญญานุภาพ. 2534. พระไตรปิ ฎกสาหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(2) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2543. คาบรรยายพระไตรปิ ฎก. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา.
(3) ปั ญญา ใช้บางยาง และคณะ. 2545. สามร้อยพุทธภาษิ ต ฉบับเล่าเรื่องขยายความ.
กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์รติธรรม.
3) หนังสือพระไตรปิ ฎก
4) ตัวอย่างพุทธศาสนสุภาษิต
5) เอกสารประกอบการสอน
6) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
7) ใบงานที่ 4.2 เรื่อง พระไตรปิ ฎก
9.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) ห้องจริยธรรม
3) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.fungdham.com/proverb.html
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ตและพระไตรปิ ฎก
รายการประเมิ น

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. การวิ เคราะห์
วิเคราะห์หลักธรรมใน
หลักธรรมใน
พุทธศาสนสุภาษิตได้
พุทธศาสนสุภาษิ ต ถูกต้อง ครบถ้วนจานวน
4 พุทธศาสนสุภาษิต

วิเคราะห์หลักธรรมใน
พุทธศาสนสุภาษิตได้
ถูกต้อง ครบถ้วนจานวน
3 พุทธศาสนสุภาษิต

วิเคราะห์หลักธรรมใน
พุทธศาสนสุภาษิตได้
ถูกต้อง ครบถ้วนจานวน
2 พุทธศาสนสุภาษิต

วิเคราะห์หลักธรรมใน
พุทธศาสนสุภาษิตได้
ถูกต้อง ครบถ้วนจานวน
1 พุทธศาสนสุภาษิต

2. การวิ เคราะห์ผล
ของการปฏิ บตั ิ ตน
ตามหลักธรรมใน
พุทธศาสนสุภาษิ ต

ยกตัวอย่างผลของการ
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
ในพุทธศาสนสุภาษิต
ครบทัง้ 4 พุทธศาสนสุภาษิต

ยกตัวอย่างผลของการ
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
ในพุทธศาสนสุภาษิต
จานวน 3 พุทธศาสนสุภาษิต

ยกตัวอย่างผลของการ
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
ในพุทธศาสนสุภาษิต
จานวน 2 พุทธศาสนสุภาษิต

ยกตัวอย่างผลของการ
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
ในพุทธศาสนสุภาษิต
จานวน 1 พุทธศาสนสุภาษิต

3. การวิ เคราะห์
คุณค่าของ
พระไตรปิ ฎก

วิเคราะห์คุณค่าของ
วิเคราะห์คุณค่าของ
วิเคราะห์คุณค่าของ
วิเคราะห์คุณค่าของ
พระไตรปิ ฎกได้อย่างมี พระไตรปิ ฎกได้อย่างมี พระไตรปิ ฎกได้อย่างมี พระไตรปิ ฎกได้อย่างมี
เหตุผล ถูกต้อง 4 หัวข้อ เหตุผล ถูกต้อง 3 หัวข้อ เหตุผล ถูกต้อง 2 หัวข้อ เหตุผล ถูกต้อง 1 หัวข้อ

4. การอธิ บาย
ความสาคัญของ
พระไตรปิ ฎก

อธิบายความสาคัญของ
พระไตรปิ ฏกได้อย่างมี
เหตุผลได้ถูกต้อง
4 หัวข้อ

อธิบายความสาคัญของ
พระไตรปิ ฏกได้อย่างมี
เหตุผลได้ถูกต้อง
3 หัวข้อ

อธิบายความสาคัญของ
พระไตรปิ ฏกได้อย่างมี
เหตุผลได้ถูกต้อง
2 หัวข้อ

อธิบายความสาคัญของ
พระไตรปิ ฏกได้อย่างมี
เหตุผลได้ถูกต้อง
1 หัวข้อ

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

14 - 16

11 - 13

8 - 10

ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

4

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
6. ความหมายของ “บัณฑิ ต” ในข้อใดชัดเจนทีส่ ุดตาม
หลักศาสนา
ก. บุคคลผูป้ ระพฤติดี
ข. ผูท้ ไ่ี ด้รบั การยกย่องจากนักปราชญ์ทงั ้ หลาย
ค. บุคคลผูม้ รี ะดับการศึกษาสูงระดับปริญญาตรี
ง. ผูม้ ปี ั ญญาและผูด้ าเนินชีวติ โดยยึดหลักความดีงาม
7. ข้อใดคือความหมายของพระไตรปิ ฎก
ก. คัมภีรข์ องศาสนาต่างๆ
ข. คาสอนของพระพุทธเจ้า
ค. คัมภีรท์ บ่ี รรจุหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา
ง. หนังสือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา
8. ข้อใดกล่าวถึงพระสุตตันตปิ ฎกได้ถูกต้อง
ก. หลักธรรมด้านวิชาการ
ข. การปฏิบตั ติ นของภิกษุ ภิกษุณี
ค. เหตุการณ์สาคัญและบุคคลสาคัญ
ง. พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า
9. ผูท้ ต่ี อ้ งการค้นคว้าให้ได้ความรูใ้ นพระไตรปิ ฎกอย่าง
ถูกต้อง ควรศึกษาพระไตรปิ ฎกฉบับใด
ก. ภาษามคธ
ข. ภาษาบาลี
ค. ภาษาไทย
ง. ภาษาอังกฤษ
10. “ถึงแม้ว่าอานัสจะเรียนจบปริญญาตรี แต่กม็ ีคน
แอบไปพูดกันว่าเขาไม่มีความรู้ความสามารถ”
ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต ในข้อ
ใด
ก. จิตฺต ทนฺ ต สุขาวห
ข. โกธ ฆตฺวา สุข เสติ
ค. นตฺถิ โลเก อนินฺทโิ ต
ง. น อุจฺจาวจ ปณฺฑติ า ทสฺสยนฺติ

1. น้อยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่เธอก็ควบคุมตนเอง
ไม่ให้ต่นื เต้นมากเกินไป การกระทาของน้อยเป็ นไป
ตามหลักพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
ก. จิตฺต ทนฺ ต สุขาวห
ข. โกธ ฆตฺวา สุข เสติ
ค. นตฺถิ โลเก อนินฺทโิ ต
ง. น อุจฺจาวจ ปณฺฑติ า ทสฺสยนฺติ
2. การกระทาข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต
“โกธํ ฆตฺวา สุข ํ เสติ ”
ก. การเลือกคบมิตรทีด่ ี
ข. การหาสิง่ ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ยดึ มั ่นในสิง่ ทีเ่ หมาะสม
ค. การหลีกเลีย่ งการติเตียนจากผูอ้ น่ื การพูดและทา
ใน
สิง่ ทีด่ ี
ง. การทาและพูดในสิง่ ทีด่ งี าม การบาเพ็ญสมาธิและ
เจริญภาวนา
3. “ชนะสงครามพันครัง้ ชนะคนพันคน ยังสู้ชนะตน
แม้ครัง้ เดียวไม่ได้” ข้อความนี้แสดงความสาคัญของ
เรื่องใด
ก. การฝึกจิต
ข. ความพยายาม
ค. การฆ่าความโกรธ
ง. การหลีกเลีย่ งการมีศตั รู
4. “น อุจฺจาวจํ ปณฺ ฑิตา ทสฺสยนฺ ติ” สอดคล้องกับข้อใด
ก. จิตใจหนักแน่น
ข. ผีเข้าผีออก
ค. บาปบุญ
ง. คุณโทษ
5. “ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ” เป็ นส่วนหนึ่ง
ของหลักธรรมใด
ก. ภาวนา 4
ข. มรรค 8
ค. โลกธรรม 8
ง. บุญกิรยิ าวัตถุ 10

มฐ. ส 1.1 ม.4-6/13, 15
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ก

2. ง

3. ก

4. ก

5. ค
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6. ง

7. ค

8. ง

9. ข

10. ค

หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

คาชี้แจง

แบบทดสอบ
ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

4

6. การกระทาข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต
1. “น อุจฺจาวจํ ปณฺ ฑิตา ทสฺสยนฺ ติ” สอดคล้องกับข้อใด
“โกธํ ฆตฺวา สุข ํ เสติ ”
ก. คุณโทษ
ข. บาปบุญ
ก. การทาและพูดในสิง่ ทีด่ งี าม การบาเพ็ญสมาธิและ
ค. ผีเข้าผีออก
เจริญภาวนา
ง. จิตใจหนักแน่น
ข. การหลีกเลีย่ งการติเตียนจากผูอ้ น่ื การพูดและทาใน
สิง่ ทีด่ ี
2. “ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ” เป็ นส่วนหนึ่งของ
ค. การหาสิง่ ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ยดึ มั ่นในสิง่ ทีเ่ หมาะสม
หลักธรรมใด
ง. การเลือกคบมิตรทีด่ ี
ก. บุญกิรยิ าวัตถุ 10
7. ผูท้ ต่ี อ้ งการค้นคว้าให้ได้ความรูใ้ นพระไตรปิ ฎกอย่าง
ข. โลกธรรม 8
ถูกต้อง ควรศึกษาพระไตรปิ ฎกฉบับใด
ค. ภาวนา 4
ก. ภาษาอังกฤษ
ข. ภาษามคธ
ง. มรรค 8
ค. ภาษาบาลี
ง. ภาษาไทย
3. “ถึงแม้ว่าอานัสจะเรียนจบปริญญาตรี แต่กม็ ีคน
8. ข้อใดคือความหมายของพระไตรปิ ฎก
แอบไปพูดกันว่าเขาไม่มีความรู้ความสามารถ”
ก. คัมภีรท์ บ่ี รรจุหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา
ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต ในข้อ
ข. หนังสือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา
ใด
ค. คาสอนของพระพุทธเจ้า
ก. น อุจฺจาวจ ปณฺฑติ า ทสฺสยนฺติ
ง. คัมภีรข์ องศาสนาต่างๆ
ข. นตฺถิ โลเก อนินฺทโิ ต
9. ข้อใดกล่าวถึงพระสุตตันตปิ ฎกได้ถูกต้อง
ค. โกธ ฆตฺวา สุข เสติ
ก. พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า
ง. จิตฺต ทนฺ ต สุขาวห
ข. เหตุการณ์สาคัญและบุคคลสาคัญ
4. “ชนะสงครามพันครัง้ ชนะคนพันคน ยังสู้ชนะตน
ค. การปฏิบตั ติ นของภิกษุ ภิกษุณี
แม้ครัง้ เดียวไม่ได้” ข้อความนี้แสดงความสาคัญของ
ง. หลักธรรมด้านวิชาการ
เรื่องใด
10. ความหมายของ “บัณฑิ ต” ในข้อใดชัดเจนทีส่ ุดตาม
ก. การหลีกเลีย่ งการมีศตั รู
หลักศาสนา
ข. การฆ่าความโกรธ
ก. ผูม้ ปี ั ญญาและผูด้ าเนินชีวติ โดยยึดหลักความดีงาม
ค. ความพยายาม
ข. บุคคลผูม้ รี ะดับการศึกษาสูงระดับปริญญาตรี
ง. การฝึกจิต
ค. ผูท้ ไ่ี ด้รบั การยกย่องจากนักปราชญ์ทงั ้ หลาย
5. น้อยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่เธอก็ควบคุมตนเอง
ง. บุคคลผูป้ ระพฤติดี
ไม่ให้ต่นื เต้นมากเกินไป การกระทาของน้อยเป็ นไปตาม
หลักพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
มฐ. ส 1.1 ม.4-6/13, 15
ก. น อุจฺจาวจ ปณฺฑติ า ทสฺสยนฺติ
ได้คะแนน คะแนนเต็ม
ข. นตฺถิ โลเก อนินฺทโิ ต
ค. โกธ ฆตฺวา สุข เสติ
ง. จิตฺต ทนฺ ต สุขาวห
เฉลย
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1. ง

2. ข

3. ข

4. ง

5. ง
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6. ก

7. ค

8. ก

9. ก

10. ก

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

1 พุทธศาสนสุภาษิต

2 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พุทธศาสนสุภาษิตมีหลักธรรมสาคัญทีส่ ามารถนาไปเป็ นหลักการปฏิบตั ติ นในการดาเนินชีวติ อย่างถูกต้อง

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

- วิเคราะห์หลักธรรมสาคัญในพุทธศาสนสุภาษิตได้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 พุทธศาสนสุภาษิต
- จิตฺต ทนฺต สุขาวห : จิตทีฝ่ ึกดีแล้วนาสุขมาให้
- น อุจฺจาวจ ปณฺฑติ า ทสฺสยนฺติ : บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึน้ ๆ ลงๆ
- นตฺถิ โลเก อนินฺทโิ ต : คนทีไ่ ม่ถูกนินทา ไม่มใี นโลก
- โกธ ฆตฺวา สุข เสติ : ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็ นสุข
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
221
พระพุทธศาสนา ม.4

3. มีความรับผิดชอบ

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต
(ชั่วโมงที่ 1)

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4
ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างพุทธศาสนสุภาษิต

1. ครูนาตัวอย่างพุทธศาสนสุภาษิต มาอ่านให้นักเรียนฟัง
แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ แล้วตอบคาถาม เช่น
- พุทธศาสนสุภาษิตมีขอ้ ธรรมหรือหลักธรรมทีเ่ ป็ นคติ
เตือนใจ อย่างไรบ้าง
- นักเรียนคิดว่า จะนาไปเป็ นหลักหรือแนวทางการดาเนิน
ชีวติ อย่างไร
2. นักเรียนแต่ละคนผลัดกันเสนอพุทธศาสนสุภาษิตทีน่ ักเรียน
เคยได้ศกึ ษา หรือได้นาไปเป็ นหลักประจาใจในการปฏิบตั ิ
ตน แล้ววิเคราะห์ว่า พุทธศาสนสุภาษิตนัน้ มีขอ้ ธรรมหรือ
หลักธรรมสาคัญอะไรบ้าง
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นถึงความสาคัญของ
พุทธศาสนสุภาษิต

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

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
ห้องสมุด
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ 8 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่
ละกลุ่มช่วยกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พุทธศาสนสุภาษิต จาก
หนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ห้องสมุด หรือ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ ในประเด็นต่อไปนี้
222
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต
(ชั่วโมงที่ 1-2)

1) จิตฺต ทนฺ ต สุขาวห : จิตทีฝ่ ึกดีแล้วนาสุขมาให้
2) น อุจฺจาวจ ปณฺฑติ า ทสฺสยนฺ ติ : บัณฑิตย่อมไม่แสดง
อาการขึน้ ๆ ลงๆ
3) นตฺถิ โลเก อนินฺทโิ ต : คนทีไ่ ม่ถูกนินทา ไม่มใี นโลก
4) โกธ ฆตฺวา สุข เสติ : ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็ นสุข
2. นักเรียนแต่ละคนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาบันทึกลง
ในแบบบันทึกการอ่าน

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามา
อภิปรายร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้
1) ความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต
2) ตัวอย่างการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต
3) ผลของการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2

1. ถ้าทุกคนควบคุมจิ ตใจให้ยึดมันอยู
่ ่ในสิ่ งที่ดีงาม
จะส่งผลดีอย่างไร
(สามารถควบคุมตนให้ประพฤติตนไปในทางที ่
ถูกต้อง)
2. นักเรียนมีวิธีการลดความโกรธได้อย่างไรบ้าง
(สารวมกาย วาจา ใจ ตามหลักไตรสิกขา)

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 4.1

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 4 คู่ ช่วยกันหาข่าว
หรือ ภาพข่าว หรือการสัมภาษณ์บุคคลทีม่ กี ารกระทา
สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตทัง้ 4 เรื่อง คือ
1) จิตฺต ทนฺ ต สุขาวห : จิตทีฝ่ ึกดีแล้วนาสุขมาให้
2) น อุจฺจาวจ ปณฺฑติ า ทสฺสยนฺ ติ : บัณฑิตย่อมไม่แสดง
อาการขึน้ ๆ ลงๆ
3) นตฺถิ โลเก อนินฺทโิ ต : คนทีไ่ ม่ถูกนินทา ไม่มใี นโลก
4) โกธ ฆตฺวา สุข เสติ : ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็ นสุข
2. สมาชิกแต่ละคู่นาข่าว หรือภาพข่าว หรือข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลมาร่วมกันวิเคราะห์ตามประเด็นในใบงาน
ที่ 4.1 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ต
3. สมาชิกแต่ละคู่นาผลงานของคูต่ นเอง มาเล่าให้สมาชิกคู่
อื่นๆ ภายในกลุ่มฟั ง และช่วยกันเพิม่ เติมความเหมาะสม
แล้วสรุปเป็ นภาพรวมผลงานของกลุ่ม
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 เมื่อนักเรียนรู้ว่ามีคนนิ นทาควรปฏิ บตั ิ ตน
อย่างไรจึงจะเหมาะสม
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

(ชั่วโมงที่ 2)

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 4.1

ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 4.1 หน้า
ชัน้ เรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และเสนอแนะเพิม่ เติม

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
4
ตรวจใบงานที่ 4.1
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมีความ
รับผิดชอบ

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
4
ใบงานที่ 4.1
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- ปั ญญา ใช้บางยาง และคณะ. 2545. สามร้อยพุทธภาษิ ต ฉบับเล่าเรื่องขยายความ.
กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์รติธรรม.
3) ตัวอย่างพุทธศาสนสุภาษิต
4) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.fungdham.com/proverb.html
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

เอกสารประกอบการสอน
โกธชาโต ปราภโว
ผูม้ กั โกรธเป็นผูเ้ สือ่ ม
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภกิ ษุทงั ้ หลาย ว่าด้วยธรรม 7 ประการ ของบุคคลผูม้ กั โกรธ..., เป็ นผูเ้ สื่อมนับแต่เสื่อม
จากความไว้วางใจใกล้ชดิ เสื่อมจากบริวาร เสื่อมจากคนรัก เสื่อมจากคนสรรเสริญ เสื่อมจากความดีและสุคติ เป็ นต้น

โกธ ปญฺญาย อุจฉฺ ิ นฺเท
พึงตัดความโกรธด้วยปั ญญา
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภกิ ษุทงั ้ หลาย ว่าด้วยธรรม 7 ประการ ของบุคคลผูม้ กั โกรธ..., ปั ญญาในทีน้ไี ด้แก่
ปั ญญาทีเ่ กิดจากการเจริญวิปัสสนาและปั ญญาในมรรคจิต ซึง่ ตัดกิเลสได้เด็ดขาด (มโนรถ.4/210)

ย กุทฺโธ อุปโรเธติ สุกร วิ ย ทุกกฺ ร
คนโกรธจะทาลายสิง่ ใด สิง่ นัน้ แม้จะทายากก็ดทู าง่ายไปหมด
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภกิ ษุทงั ้ หลาย ว่าด้วยธรรม 7 ประการ ของบุคคลผูม้ กั โกรธ..., ผูอ้ ยู่ภายใต้ความโกรธ
สามารถทาสิง่ ทีค่ นดีไม่ทา

ต โข ชิ ต สาธุ ชิ ต ย ชิ ต นาวชิ ยยฺ ติ
ชัยชนะใดทีช่ นะแล้วไม่กลับแพ้อกี ชัยชนะนัน้ เป็นชัยชนะยอดเยียม
่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภกิ ษุทงั ้ หลาย โดยทรงปรารภพระจิตหัตถสารบุตร ผูบ้ วชๆ สึกๆ ถึง 6 ครัง้ ..., บัณฑิต
นัน้ แสดงแด่พระราชาต่อไปว่า ชัยชนะทีย่ อดเยีย่ ม คือ ชัยชนะทีไ่ ม่ตอ้ งชิงชัยกันอีก เป็ นชัยชนะเด็ดขาดงดงาม เป็ นจอม
ทัพแท้จริง คือ ชนะกิเลสภายในของตนได้ แม้เพียงครัง้ เดียว ก็จดั เป็ นจอมทัพผูเ้ กรียงไกร (ชาดก.3/2/166-173)

ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกขฺ ชิ นาติ
ความสิ้นตัณหา ชนะความทุกข์ทงั ้ ปวง
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ทา้ วสักกเทวราชและเหล่าเทวดา..., ความหมดตัณหาต้นเหตุของทุกข์ทงั ้ ปวง มีทุกข์
จากการเกิด และดารงอยู่เป็ นต้น อันเนื่องจากการเกิดขึน้ ของอรหัตตมรรคประเสริฐสูงสุด เพราะทาให้พน้ จากทุกข์ทงั ้ ปวง
ได้ (ธ.อ.1/2/4/323-328)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

หนฺ ติ กุทฺโธ สมาตร
คนโกรธ ย่อมฆ่ามารดาของตนได้
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภกิ ษุทงั ้ หลาย ว่าด้วยธรรม 7 ประการ ของบุคคลผูม้ กั โกรธ..., เช่น มีผวิ พรรณทราม
และนอนเป็ นทุกข์ เป็ นต้น..., ผูอ้ ยู่ใต้อานาจความโกรธนอกจากแผดเผาใจตนเอง แล้วยังมองไม่เห็นคุณและโทษ ไร้สติ
สามารถฆ่าแม้มารดาบิดาของตนเองก็ได้

โกธโน กุพพฺ ณฺโณ โหติ
คนมักโกรธ มีผวิ พรรณเศร้าหมอง
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภกิ ษุทงั ้ หลาย ว่าด้วยธรรม 7 ประการ ของบุคคลผูม้ กั โกรธ..., คนโกรธมีผวิ พรรณ
เศร้าหมองแม้จะสวมเสือ้ ผ้าใหม่ ก็ไม่ทาให้ผวิ พรรณงาม เพราะความโกรธนัน้ กระทาให้สหี น้าท่าทางไม่น่ามอง เป็ นที่
หวาดหวั ่นของคนอยู่ใกล้

ปญฺญา โลกสฺมึ ปชฺโชโต
ปั ญญา เป็นแสงสว่างในโลก
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เทวดาตนหนึ่ง อันเทวดาทูลถามว่า “อะไรเล่าเป็ นแสงสว่างในโลก” จึงตรัสตอบภาษิตนี้,
ปั ญญาเปรียบดุจแสงสว่าง เพราะเป็ นธรรมตรงข้ามกับโมหะ (ความหลง) อันเปรียบดุจความมืด ทีใ่ ดมีแสงสว่าง ทีน่ นไม่
ั ่ มี
ความมืด ทีใ่ ดมีความมืด ทีน่ นไม่
ั ่ มแี สงสว่าง, ปั ญญา คือ ความรูแ้ จ้ง, โมหะ คือ ความหลงไม่รแู้ จ้ง

ที่มา : ปั ญญา ใช้บางยาง และคณะ. 2545. สามร้อยพุทธภาษิ ต ฉบับเล่าเรื่องขยายความ. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์รติธรรม.
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

ใบงานที่

4.1 พุทธศาสนสุภาษิต
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนนาข่าว หรือภาพข่าว หรือการสัมภาษณ์บุคคลทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต
มาวิเคราะห์ แล้วตอบคาถาม
เรื่องที่ 1

(สาระสาคัญ / เนื้อหาโดยสังเขป)
ที่มา

1. บุคคล หรือกลุ่มบุคคลทีม่ กี ารกระทาสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตคือใคร
2. บุคคล หรือกลุ่มบุคคลมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตในเรื่องใด
3. ตัวอย่างการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต มีอะไรบ้าง

4. ผลของการกระทาในข้อ 3 มีผลต่อตนเอง และสังคมส่วนรวมอย่างไร

5. นักเรียนสามารถนาแบบอย่างการปฏิบตั ติ นของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวไปประยุกต์ปฏิบตั ติ น
ได้อย่างไร และคาดว่าผลทีไ่ ด้รบั จะเป็ นอย่างไร
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

เรื่องที่ 2

(สาระสาคัญ / เนื้อหาโดยสังเขป)
ที่มา

1. บุคคล หรือกลุ่มบุคคลทีม่ กี ารกระทาสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตคือใคร
2. บุคคล หรือกลุ่มบุคคลมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตในเรื่องใด
3. ตัวอย่างการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต มีอะไรบ้าง

4. ผลของการกระทาในข้อ 3 มีผลต่อตนเอง และสังคมส่วนรวมอย่างไร

5. นักเรียนสามารถนาแบบอย่างการปฏิบตั ติ นของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวไปประยุกต์ปฏิบตั ติ น
ได้อย่างไร และคาดว่าผลทีไ่ ด้รบั จะเป็ นอย่างไร
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

เรื่องที่ 3

(สาระสาคัญ / เนื้อหาโดยสังเขป)
ที่มา

1. บุคคล หรือกลุ่มบุคคลทีม่ กี ารกระทาสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตคือใคร
2. บุคคล หรือกลุ่มบุคคลมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตในเรื่องใด
3. ตัวอย่างการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต มีอะไรบ้าง

4. ผลของการกระทาในข้อ 3 มีผลต่อตนเอง และสังคมส่วนรวมอย่างไร

5. นักเรียนสามารถนาแบบอย่างการปฏิบตั ติ นของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวไปประยุกต์ปฏิบตั ติ น
ได้อย่างไร และคาดว่าผลทีไ่ ด้รบั จะเป็ นอย่างไร
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

ใบงานที่

4.1 พุทธศาสนสุภาษิต
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนนาข่าว หรือภาพข่าว หรือการสัมภาษณ์บุคคลทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต
มาวิเคราะห์ แล้วตอบคาถาม
เรื่องที่ 1

(สาระสาคัญ / เนื้อหาโดยสังเขป)
ที่มา

1. บุคคล หรือกลุ่มบุคคลทีม่ กี ารกระทาสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตคือใคร
2. บุคคล หรือกลุ่มบุคคลมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตในเรื่องใด
3. ตัวอย่างการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต มีอะไรบ้าง

4. ผลของการกระทาในข้อ 3 มีผลต่อตนเอง และสังคมส่วนรวมอย่างไร

5. นักเรียนสามารถนาแบบอย่างการปฏิบตั ติ นของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวไปประยุกต์ปฏิบตั ติ น
ได้อย่างไร และคาดว่าผลทีไ่ ด้รบั จะเป็ นอย่างไร

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

เรื่องที่ 2

(สาระสาคัญ / เนื้อหาโดยสังเขป)
ที่มา

1. บุคคล หรือกลุ่มบุคคลทีม่ กี ารกระทาสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตคือใคร
2. บุคคล หรือกลุ่มบุคคลมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตในเรื่องใด
3. ตัวอย่างการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต มีอะไรบ้าง

4. ผลของการกระทาในข้อ 3 มีผลต่อตนเอง และสังคมส่วนรวมอย่างไร

5. นักเรียนสามารถนาแบบอย่างการปฏิบตั ติ นของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวไปประยุกต์ปฏิบตั ติ น
ได้อย่างไร และคาดว่าผลทีไ่ ด้รบั จะเป็ นอย่างไร

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

231
พระพุทธศาสนา ม.4

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

เรื่องที่ 3

(สาระสาคัญ / เนื้อหาโดยสังเขป)
ที่มา

1. บุคคล หรือกลุ่มบุคคลทีม่ กี ารกระทาสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตคือใคร
2. บุคคล หรือกลุ่มบุคคลมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตในเรื่องใด
3. ตัวอย่างการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต มีอะไรบ้าง

4. ผลของการกระทาในข้อ 3 มีผลต่อตนเอง และสังคมส่วนรวมอย่างไร

5. นักเรียนสามารถนาแบบอย่างการปฏิบตั ติ นของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวไปประยุกต์ปฏิบตั ติ น
ได้อย่างไร และคาดว่าผลทีไ่ ด้รบั จะเป็ นอย่างไร

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

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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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

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

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

ความตัง้ ใจ
ในการทางาน

ความ
รับผิดชอบ

การตรงต่อ
เวลา

ความสะอาด
เรียบร้อย

ผลสาเร็จ
ของงาน

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

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

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

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

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

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

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

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

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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)

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

2 พระไตรปิฎก

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระไตรปิ ฎก เป็ นคัมภีรท์ บ่ี รรจุคาสอนของพระพุทธศาสนาไว้เป็ นหมวดหมู่ ซึง่ พุทธศาสนิกชนทุกคนควร
ศึกษาเพือ่ นาหลักธรรมมาเป็ นหลักในการดาเนินชีวติ

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/15 วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนาพระไตรปิ ฎก หรือคัมภีรข์ องศาสนาทีต่ นนับถือ
และการเผยแผ่
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์ความสาคัญของพระไตรปิ ฎกได้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- วิธกี ารศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิ ฎก
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการทาให้กระจ่าง
2) ทักษะการสรุปอ้างอิง
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการสร้างความตระหนัก

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ ที่ 1 สังเกต
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าประสบการณ์หรือความรูเ้ กีย่ วกับ
ข้อความในพระไตรปิ ฎกทีน่ กั เรียนเคยศึกษามา พร้อมทัง้
บอกข้อคิดทีไ่ ด้รบั
2. ครูตงั ้ คาถามถามนักเรียนเกีย่ วกับความหมายและ
ความสาคัญของพระไตรปิ ฎก
3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจพระไตรปิ ฎก และการศึกษา
ค้นคว้าพระไตรปิ ฎกนัน้ สามารถศึกษาได้ทงั ้ ฉบับภาษาบาลี
และฉบับแปล

ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์วิจารณ์
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
หนังสือพระไตรปิ ฎก
เอกสารประกอบการสอน
ใบงานที่ 4.2
ห้องสมุด
ห้องจริยธรรม

1. ถ้าชาวพุทธทุกคนได้ศึกษาพระไตรปิ ฎกจะส่งผล
ดีอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

1. นักเรียนศึกษาความรูเ้ รื่อง พระไตรปิ ฎก จากหนังสือเรียน
หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม และเอกสารประกอบการสอน
2. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกัน
ศึกษาค้นคว้าความรูจ้ ากพระไตรปิ ฎก ทีน่ ักเรียนสนใจ โดย
ครูนาหนังสือพระไตรปิ ฎก มาให้นักเรียนอ่านหรือให้
นักเรียนไปค้นคว้าหนังสือพระไตรปิ ฎกฉบับประชาชน จาก
ห้องสมุดหรือห้องจริยธรรม
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาข้อความในพระไตรปิ ฎกทีน่ ักเรียน
สนใจทีไ่ ด้จากการศึกษามาวิเคราะห์แล้วตอบคาถามลงใน
ใบงานที่ 4.2 เรื่อง พระไตรปิ ฎก
4. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของ
คาตอบในใบงานที่ 4.2
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2. นักเรียนสามารถศึกษาความรู้จากพระไตรปิ ฎก
ได้จากแหล่งใดบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 4.2
หน้าชัน้ เรียน และให้กลุ่มอื่นซักถามและให้ขอ้ คิด โดยครู
ช่วยให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
6. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญหรือข้อคิดทีไ่ ด้
จากการนาเสนอผลการศึกษาพระไตรปิ ฎก
7. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2

ขัน้ ที่ 3 สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญซึง่ เป็ นประโยชน์ของ
การศึกษาพระไตรปิ ฎก เช่น
1) รูห้ ลักธรรมทีแ่ ท้จริงของพระพุทธศาสนา
2) ได้หลักในการดารงชีวติ
3) รูว้ ธิ สี อนของพระพุทธเจ้า
4) รูค้ วามเป็ นไปในสมัยพุทธกาล

• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทาแผ่นพับ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ตและพระไตรปิ ฎก
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การวิเคราะห์หลักธรรมในพุทธศาสนสุภาษิต
2) การวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมในพุทธศาสนสุภาษิต
3) การวิเคราะห์คุณค่าของพระไตรปิฎก
4) การอธิบายความสาคัญของพระไตรปิฎก

นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 4.2
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
ตรวจแผ่นพับ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิตและ
พระไตรปิ ฎก

ใบงานที่ 4.2
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิ ฎก

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

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) สุชพี ปุญญานุภาพ. 2534. พระไตรปิ ฎกสาหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(2) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2543. คาบรรยายพระไตรปิ ฎก. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา.
3) หนังสือพระไตรปิ ฎก
4) เอกสารประกอบการสอน
5) ใบงานที่ 4.2 เรื่อง พระไตรปิ ฎก
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) ห้องจริยธรรม
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ตและพระไตรปิ ฎก
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

การวิเคราะห์หลักธรรมในพุทธศาสนสุภาษิต
การวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
ในพุทธศาสนสุภาษิต
การวิเคราะห์คุณค่าของพระไตรปิ ฎก
การอธิบายความสาคัญของพระไตรปิ ฎก
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

244
พระพุทธศาสนา ม.4

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

เอกสารประกอบการสอน
พระไตรปิ ฎก
ไตรปิ ฎก “ปิ ฎกสาม”; ปิ ฎก แปลตามศัพท์อย่างพืน้ ๆ ว่า กระจาดหรือตะกร้า อันเป็ นภาชนะสาหรับใส่รวมของ
ต่างๆ เข้าไว้ นามาใช้ในความหมายว่า เป็ นทีร่ วบรวมคาสอนในพระพุทธศาสนาทีจ่ ดั เป็ นหมวดหมูแ่ ล้ว โดยนัยนี้
ไตรปิ ฎก จึงแปลว่า “คัมภีรท์ บ่ี รรจุพุทธพจน์ (และเรื่องราวชัน้ เดิมของพระพุทธศาสนา) 3 ชุด” หรือ “ประมวลแห่งคัมภีรท์ ่ี
รวบรวมพระธรรมวินัย 3 หมวด” กล่าวคือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก
พระไตรปิ ฎกบาลีได้รบั การตีพมิ พ์เป็ นเล่มหนังสือด้วยอักษรไทยครัง้ แรกในรัชกาลที่ 5 เริม่ เมื่อ พ.ศ. 2431
เสร็จและฉลองพร้อมกับงานรัชดาภิเษกใน พ.ศ. 2436 แต่ยงั มีเพียง 39 เล่ม (ขาดคัมภีรป์ ั ฏฐาน) ต่อมา พ.ศ. 2468
ในรัชกาลที่ 7 ได้โปรดเกล้าฯ ให้จดั พิมพ์ใหม่เป็ นฉบับทีส่ มบูรณ์ เพื่ออุทศิ ถวายพระราชกุศลแด่รชั กาลที่ 6 เรียกว่า
สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิ ฏก (พระไตรปิ ฎก ฉบับสยามรัฐ) มีจานวนจบละ 45 เล่ม
พระไตรปิ ฎก มีสาระสาคัญและการจัดแบ่งหมวดหมูโ่ ดยย่อ ดังนี้
1. พระวิ นัยปิ ฎก ประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินัย คือ พุทธบัญญัตเิ กีย่ วกับความประพฤติ ความเป็ นอยู่
ขนบธรรมเนียม และการดาเนินกิจการต่างๆ ของภิกษุสงฆ์ และภิกษุณีสงฆ์แบ่งเป็ น 5 คัมภีร์ (เรียกย่อหรือหัวใจว่า
อา ปา ม จุ ป) คือ
1) อาทิกมั มิกะ หรือ ปาราชิก ว่าด้วยสิกขาบททีเ่ กีย่ วกับอาบัตหิ นักของฝ่ ายภิกษุสงฆ์ ตัง้ แต่ปาราชิกถึงอนิยต
2) ปาจิตตีย์ ว่าด้วยสิกขาบททีเ่ กีย่ วกับอาบัตเิ บา ตัง้ แต่นิสสัคคิยปาจิตตียถ์ งึ เสขิยะ รวมตลอดทัง้ ภิกขุนวี ภิ งั ค์
ทัง้ หมด
3) มหาวรรค ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาฏิโมกข์ตอนต้น 10 ขันธกะ หรือ 10 ตอน
4) จุลวรรค ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาฏิโมกข์ตอนปลาย 12 ขันธกะ
5) ปริวาร คัมภีรป์ ระกอบหรือคู่มอื บรรจุคาถามคาตอบสาหรับซ้อมความรูพ้ ระวินัย
พระวินัยปิ ฎกนี้ แบ่งอีกแบบหนึ่งเป็ น 5 คัมภีรเ์ หมือนกัน (จัด 2 ข้อในแบบต้นนัน้ ใหม่) คือ
- มหาวิภงั ค์หรือ ภิกขุวภิ งั ค์ ว่าด้วยสิกขาบทในปาฏิโมกข์ (ศีล 227 ข้อ) ฝ่ ายภิกษุสงฆ์
- ภิกขุนีวภิ งั ค์ ว่าด้วยสิกขาบทในปาฏิโมกข์ (ศีล 311 ข้อ) ฝ่ ายภิกษุณีสงฆ์
- มหาวรรค
- จุลวรรค
- ปริวาร
บางทีท่านจัดให้ย่นย่อเข้าอีก แบ่งพระวินัยปิ ฎกเป็ น 3 หมวด คือ
- วิภงั ค์ ว่าด้วยสิกขาบทในปาฏิโมกข์ทงั ้ ฝ่ ายภิกษุสงฆ์และฝ่ ายภิกษุณีสงฆ์ (คือรวมข้อ 1 และ 2 ข้างต้นทัง้ สอง
แบบเข้าด้วยกัน)
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- ขันธกะ ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาฏิโมกข์ทงั ้ 22 ขันธกะหรือ 22 บทตอน (คือรวมข้อ 3 และ 4 เข้าด้วยกัน)
- ปริวาร คัมภีรป์ ระกอบ (คือข้อ 5 ข้างบน)
2. พระสุตตันตปิ ฎก ประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตร คือ พระธรรมเทศนาคาบรรยายธรรมต่างๆ ทีต่ รัส
ยักเยือ้ งให้เหมาะกับบุคคลและโอกาสตลอดจนบทประพันธ์ เรื่องเล่า และเรื่องราวทัง้ หลายทีเ่ ป็ นชัน้ เดิมในพระพุทธศาสนา
แบ่งเป็ น 5 นิกาย (เรียกย่อหรือหัวใจว่า ที ม ส อ ขุ) คือ
1) ทีฆนิกาย ชุมนุมพระสูตรทีม่ ขี นาดยาว 34 สูตร
2) มัชฌิมนิกาย ชุมนุมพระสูตรทีม่ คี วามยาวปานกลาง 152 สูตร
3) สังยุตตนิกาย ชุมนุมพระสูตรทีจ่ ดั รวมเข้าเป็ นกลุ่มๆ เรียกว่าสังยุตต์หนึ่งๆ ตามเรื่องทีเ่ นื่องกัน หรือตาม
หัวข้อหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง รวม 56 สังยุตต์ มี 7,762สูตร
4) อังคุตตรนิกาย ชุมนุมพระสูตรทีจ่ ดั รวมเข้าเป็ นหมวดๆ เรียกว่านิบาตหนึ่งๆ ตามลาดับจานวนหัวข้อธรรม
รวม 11 นิบาต หรือ 11 หมวดธรรมมี 9,557 สูตร
5) ขุททกนิกาย ชุมนุมพระสูตรคาถาภาษิต คาอธิบาย และเรื่องราวเบ็ดเตล็ดทีจ่ ดั เข้าในสีน่ ิกายแรกไม่ได้มี 15
คัมภีร์
3. พระอภิ ธรรมปิ ฎก ประมวลพระพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรม คือหลักธรรมและคาอธิบายทีเ่ ป็ นหลักวิชา
ล้วนๆ ไม่เกีย่ วด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์ แบ่งเป็ น 7 คัมภีร์ (เรียกย่อหรือหัวใจว่า ส วิ ธา ปุ ก ย ป) คือ
1) สังคณี หรือ ธัมมสังคณี รวมข้อธรรมเข้าเป็ นหมวดหมูแ่ ล้วอธิบายทีละประเภทๆ
2) วิภงั ค์ ยกหมวดธรรมสาคัญๆ ขึน้ ตัง้ เป็ นหัวเรื่องแล้วแยกแยะออกอธิบายชีแ้ จงวินจิ ฉัยโดยละเอียด
3) ธาตุกถา สงเคราะห์ขอ้ ธรรมต่างๆ เข้าในขันธ์ อายตนะ ธาตุ
4) ปุคคลบัญญัติ บัญญัตคิ วามหมายของบุคคลประเภทต่างๆ ตามคุณธรรมทีม่ อี ยู่ในบุคคลนัน้ ๆ
5) กถาวัตถุ แถลงและวินจิ ฉัยทัศนะของนิกายต่างๆ สมัยสังคายนาครัง้ ที่ 3
6) ยมก ยกหัวข้อธรรมขึน้ วินิจฉัยด้วยวิธถี ามตอบ โดยตัง้ คาถามย้อนกันเป็ นคู่ๆ
7) ปั ฏฐาน หรือมหาปกรณ์ อธิบายปั จจัย 24 แสดงความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันแห่งธรรมทัง้ หลายโดยพิสดาร
ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป ปยุตตฺโต)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

ใบงานที่

4.2 พระไตรปิฎก
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเลือกข้อความในพระไตรปิ ฎกทีน่ กั เรียนสนใจ แล้วตอบคาถาม
ข้อความน่ ารูใ้ นพระไตรปิ ฎก
หมวด
(สาระ / ใจความสาคัญ)
ที่มา

1. ข้อความในพระไตรปิ ฎก มีหลักคาสอนทีส่ าคัญเกีย่ วกับเรื่องอะไร

2. ข้อคิดทีไ่ ด้จากการอ่านข้อความน่ารูใ้ นพระไตรปิ ฎก คืออะไร

3. นักเรียนสามารถนาหลักคาสอนจากข้อความในพระไตรปิ ฎกมาเป็ นหลักปฏิบตั ติ นอย่างไร ยกตัวอย่าง
ประกอบ
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

ใบงานที่

4.2 พระไตรปิฎก
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเลือกข้อความในพระไตรปิ ฎกทีน่ กั เรียนสนใจ แล้วตอบคาถาม
ข้อความน่ ารูใ้ นพระไตรปิ ฎก
หมวด
(สาระ / ใจความสาคัญ)
ที่มา

1. ข้อความในพระไตรปิ ฎก มีหลักคาสอนทีส่ าคัญเกีย่ วกับเรื่องอะไร

2. ข้อคิดทีไ่ ด้จากการอ่านข้อความน่ารูใ้ นพระไตรปิ ฎก คืออะไร

3. นักเรียนสามารถนาหลักคาสอนจากข้อความในพระไตรปิ ฎกมาเป็ นหลักปฏิบตั ติ นอย่างไร ยกตัวอย่าง
ประกอบ

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

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

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

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

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

ระดับคะแนน
รายการประเมิ น
4
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
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3

2

1

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

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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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

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

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

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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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

แบบบันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้
ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ม.4-6/13, ม.4-6/15)

 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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(

)

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิตและพระไตรปิ ฎก
เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุ ภาษิต

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

