หน่วยการเรียนรู้ ท ี่

8

พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา
และการพัฒนา
เวลา

4 ชัวโมง
่

1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/12 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาเกีย่ วกับการศึกษาทีส่ มบูรณ์ การเมือง และสันติภาพ
หรือแนวคิดของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ส 1.2 ม.4-6/5 สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธารงรักษาศาสนาทีต่ นนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน
พัฒนาชาติและโลก

2 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระพุทธศาสนามีหลักสาคัญซึง่ เป็ นแนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการศึกษาทีส่ มบูรณ์ ทาให้บุคคลมีชวี ติ อยู่
ด้วยความสงบและความสุข เมื่อพบปั ญหาก็สามารถแก้ได้อย่างราบรื่น ดังนัน้ ทุกคนจึงควรมีสว่ นร่วมในการธารง
รักษาพระพุทธศาสนาด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ความสาคัญของพุทธศาสนากับการศึกษาทีส่ มบูรณ์
2) การปกป้ อง คุม้ ครอง ธารงรักษาพระพุทธศาสนาของพุทธบริษทั ในสังคมไทย
3) การปลูกจิตสานึกและการมีสว่ นร่วมในสังคมพุทธ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการทาให้กระจ่าง
3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
4) วิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบเป็ นอยู่ในขณะปั จจุบนั คิดแบบสามัญลักษณะ
หรือคิดแบบรูเ้ ท่าทันธรรมดา)
4.4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
395
พระพุทธศาสนา ม.4

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
4. มุ่งมันในการท
่
างาน

2. มีวนิ ยั
5. มีจติ สาธารณะ

3. ใฝ่ เรียนรู้

6 ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง พระพุทธศาสนากับการศึกษาทีส่ มบูรณ์ และแนวทางในการธารงรักษาพระพุทธศาสนา

7 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 8 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการ
พัฒนา
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

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

ตรวจใบงานที่ 8.1 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการศึกษาทีส่ มบูรณ์
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 8 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการ
พัฒนา
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง พระพุทธศาสนากับการศึกษาทีส่ มบูรณ์ และแนวทางในการธารงรักษา
พระพุทธศาสนา

8 กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 8
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เรื่องที่

1

วิ ธีสอนแบบ

พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์

2 ชัวโมง
่

สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
1. พระอาจารย์นาตัวอย่างข่าวเกีย่ วกับบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จในชีวติ ในด้านต่างๆ มาเล่าให้นกั เรียนฟั ง
2. พระอาจารย์ให้นกั เรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า บุคคลดังกล่าวประสบความสาเร็จในชีวติ ด้วยเหตุผล
ใด
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจ แล้วร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พระพุทธศาสนากับ
การศึกษาทีส่ มบูรณ์ จากหนังสือเรียน
ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาอธิบายสร้างความเข้าใจในประเด็นสาคัญ
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างการกระทาของบุคคลทีแ่ สดงว่ามีการศึกษาทีส่ มบูรณ์ ตามแนว
พระพุทธศาสนา และแสดงถึงการมีคุณลักษณะตามหลักธรรมปั ญญา 3
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
1. พระอาจารย์มอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนหาข้อมูล ข่าวสารเกีย่ วกับการกระทาของบุคคลที่แสดงถึงการมี
การศึกษาทีส่ มบูรณ์
2. พระอาจารย์สนทนาซักถามนักเรียนถึงการนาข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการกระทาของบุคคลทีแ่ สดงถึงการมี
การศึกษาทีส่ มบูรณ์
3. สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาค้นคว้ามาให้เพือ่ นคนอื่นในกลุ่มฟั ง
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกเรื่องของบุคคลทีม่ กี ารกระทาเหมาะสมทีส่ ุด จานวน 3 เรื่อง มาร่วมกันวิเคราะห์
และตอบคาถามในใบงานที่ 8.1 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 8.1 หน้าชัน้ เรียน จากนัน้ พระอาจารย์และนักเรียนช่วยกันสรุป
ประโยชน์และความสาคัญของการปฏิบตั ติ นตามแนวทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาทีส่ มบูรณ์
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เรื่องที่

2

แนวทางการสัมมนาพระพุทธศาสนา

2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรูค
้ วามเข้าใจ
ขัน้ ที่ 1 สังเกต ตระหนัก
1. พระอาจารย์ให้นกั เรียนผลัดกันเล่าตัวอย่างการกระทาของบุคคลทีป่ ฏิบตั ติ นตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนากับการศึกษาทีส่ มบูรณ์ และผลของการปฏิบตั ติ นของบุคคลดังกล่าว
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า การกระทาของบุคคลตัวอย่างนัน้ เป็ นผูท้ ค่ี ดิ เป็ น ตามแนวของ
พระพุทธศาสนา (โยนิโสมนสิการ) อย่างไร
ขัน้ ที่ 2 วางแผนปฏิ บตั ิ
1. พระอาจารย์อธิบายความรูใ้ ห้นกั เรียนเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการสัมมนาพระพุทธศาสนา และการเสนอแนะ
แนวทางในการธารงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาตน
2. พระอาจารย์มอบหมายให้นักเรียนกลุ่มเดิม อภิปรายร่วมกันในหัวข้อ แนวทางในการธารงรักษา
พระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาตน
ขัน้ ที่ 3 ลงมือปฏิ บตั ิ
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นคว้าข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการสัมมนาพระพุทธศาสนา และการ
เสนอแนะแนวทางในการธารงรักษาพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน
ขัน้ ที่ 4 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูเ้ กี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาทีไ่ ด้จากการศึกษามาอภิปรายร่วมกันใน
หัวข้อแนวทางในการธารงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาตน ตามประเด็นทีก่ าหนด
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการอภิปรายทีห่ น้าชัน้ เรียน
ขัน้ ที่ 5 สรุป
พระอาจารย์และนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางในการธารงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาตน
 พระอาจารย์มอบหมายให้ นักเรียนแต่ ละกลุ่มจัดทาหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง พระพุทธศาสนากับ
การศึกษาที่ สมบูรณ์ และแนวทางในการธารงรักษาพระพุทธศาสนา โดยให้ครอบคลุมประเด็น
ตามทีก่ าหนด
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นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 8

9 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) ธรรมปิ ฎก. พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2541. ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : บริษทั
สหธรรมมิก จากัด.
(2) ธรรมปิ ฎก. พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2544. พุทธกรรม, ฉบับเดิ ม. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์ดวงแก้ว.
(3) ธรรมปิ ฎก. พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2531. หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา.
กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
(4) พรหมคุณาภรณ์, พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2548. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล
ธรรม. กรุงเทพมหานคร : เอส. อาร์. พรินติง้ แมส โปรดักส์ จากัด.
(5) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2541. คิ ดเป็ นทาเป็ นตามแนวพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษทั
อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จากัด.
(6) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2545. ธรรมะนอกธรรมาสน์ . กรุงเทพมหานคร : มติชน.
3) ใบความรู้
4) ตัวอย่างข่าว
5) ใบงานที่ 8.1 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการศึกษาทีส่ มบูรณ์
9.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.watsamrong.com/tamma3.htm
- http://banbanradio.com/upload/forum/doc000001.pdf
- http://mediacenter_mcu.ac.th/data/caipyo/m4/index.html
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์
และแนวทางในการธารงรักษาพระพุทธศาสนา
รายการประเมิ น
1. พระพุทธศาสนา
กับการศึกษาที่
สมบูรณ์

2. การธารงรักษา
พระพุทธ

3. การธารงรักษา
พระธรรม

4. การธารงรักษา
พระสงฆ์

5. การธารงรักษา
พุทธวัฒนธรรม

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

วิเคราะห์ความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาทีส่ มบูรณ์
หรือยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
เหมาะสม ครบถ้วน
3 ประเด็น
เสนอแนวทางการธารง
รักษาพระพุทธได้
ถูกต้อง เหมาะสม
4 ข้อขึน้ ไป
เสนอแนวทางการธารง
รักษาพระธรรมได้
ถูกต้อง เหมาะสม
4 ข้อขึน้ ไป
เสนอแนวทางการธารง
รักษาพระสงฆ์ได้
ถูกต้อง เหมาะสม
4 ข้อขึน้ ไป
เสนอแนวทางการธารง
รักษาพุทธวัฒนธรรม
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
4 ข้อขึน้ ไป

วิเคราะห์ความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาทีส่ มบูรณ์
หรือยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
เหมาะสม ครบถ้วน
2 ประเด็น
เสนอแนวทางการธารง
รักษาพระพุทธได้
ถูกต้อง เหมาะสม
3 ข้อ
เสนอแนวทางการธารง
รักษาพระธรรมได้
ถูกต้อง เหมาะสม
3 ข้อ
เสนอแนวทางการธารง
รักษาพระสงฆ์ได้
ถูกต้อง เหมาะสม
3 ข้อ
เสนอแนวทางการธารง
รักษาพุทธวัฒนธรรม
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
3 ข้อ

วิเคราะห์ความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาทีส่ มบูรณ์
หรือยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
เหมาะสม ครบถ้วน
1 ประเด็น
เสนอแนวทางการธารง
รักษาพระพุทธได้
ถูกต้อง เหมาะสม
2 ข้อ
เสนอแนวทางการธารง
รักษาพระธรรมได้
ถูกต้อง เหมาะสม
2 ข้อ
เสนอแนวทางการธารง
รักษาพระสงฆ์ได้
ถูกต้อง เหมาะสม
2 ข้อ
เสนอแนวทางการธารง
รักษาพุทธวัฒนธรรม
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
2 ข้อ

วิเคราะห์ความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาทีส่ มบูรณ์
หรือยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
บางเรื่อง
เสนอแนวทางการธารง
รักษาพระพุทธได้
ถูกต้อง เหมาะสม
1 ข้อ
เสนอแนวทางการธารง
รักษาพระธรรมได้
ถูกต้อง เหมาะสม
1 ข้อ
เสนอแนวทางการธารง
รักษาพระสงฆ์ได้
ถูกต้อง เหมาะสม
1 ข้อ
เสนอแนวทางการธารง
รักษาพุทธวัฒนธรรม
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
1 หัวข้อ

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

18 - 20

14 - 17

10 - 13

ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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แบบทดสอบ
คาชี้แจง

ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดอธิบายความหมายของการศึกษาทีส่ มบูรณ์ได้
ชัดเจนทีส่ ุด
ก. การศึกษาทุกศาสตร์อย่างครบถ้วน
ข. การศึกษาเพื่อให้ได้ทงั ้ ความรูค้ คู่ ุณธรรม
ค. การศึกษาทีท่ าให้บุคคลมีชวี ติ อยู่ได้ดว้ ยความสงบ
และความสุข
ง. การศึกษาทาให้เกิดประโยชน์ตามเป้ าหมายของ
การดาเนินชีวติ
2. การศึกษาทีส่ มบูรณ์ประกอบด้วยความรูใ้ นด้านใด
ก. มีความรูใ้ นทางโลก มีความรูใ้ นทางธรรม
ข. มีความรูเ้ ข้าใจชุมชน มีความรูใ้ นหลักจริยธรรม
ค. มีความรูส้ าหรับประกอบอาชีพ มีความรูร้ อบด้าน
ง. มีความรูส้ าหรับประกอบอาชีพ มีความรูเ้ ข้าใจชุมชน
มีความรูใ้ นหลักจริยธรรม
3. การทดลองวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับการใช้ปัญญา
ในข้อใด
ก. สุตมยปัญญา
ข. จินตามยปั ญญา
ค. ภาวนามยปั ญญา
ง. จินตามยปั ญญา และสุตมยปั ญญา
4. การทีน่ ักเรียนตัง้ ใจฟังครูสอนแล้วคิดตาม เป็ นการใช้
ปั ญญาในข้อใด
ก. สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา
ข. สุตมยปัญญา ภาวนามยปั ญญา
ค. ภาวนามยปั ญญา สุตมยปั ญญา
ง. จินตามยปั ญญา ภาวนามยปั ญญา
5. ปรโตโฆสะ หมายถึงข้อใด
ก. การรูจ้ กั กาลเทศะ
ข. การเป็ นผูร้ จู้ กั เหตุผล
ค. เสียงจากผูท้ อ่ี ยู่ใกล้ชดิ
ง. เสียงจากผูอ้ ่นื หรือแรงชักจูงจากภายนอก

6. การกระทาข้อใดสอดคล้องกับปรโตโฆสะ
ก. นพดลชอบเล่นกีฬาเป็ นประจา
ข. นักเรียนในห้องชอบสนทนาแลกเปลีย่ นความรูก้ นั
ค. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็ นหลักความจริง
ง. ผูส้ ่อื ข่าวหนังสือพิมพ์เป็ นผูท้ ท่ี างานไม่เป็ นเวลา
7. เอก เห็นคนตัดเศียรพระพุทธรูปในโบสถ์ เขาจึงไปแจ้ง
ความตารวจ การกระทาของเอกสอดคล้องกับข้อใด
ก. ธารงรักษาพุทธวัฒนธรรม ธารงรักษาพระพุทธ
ข. ธารงรักษาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ค. ธารงรักษาพระพุทธ พระธรรม
ง. ธารงรักษาพระธรรม พระสงฆ์
8. ข้อใดจัดว่า เป็ นการพัฒนาตนเป็ นชาวพุทธทีด่ ี
ก. รูจ้ ริง คิดดี
ข. รูช้ อบ ปฏิบตั ชิ อบ
ค. คิดดี คิดชอบ
ง. รูจ้ ริง รูช้ อบ
9. ข้อใดจัดว่า เป็ นการธารงรักษาพระธรรม
ก. ศึกษาหลักธรรมให้เข้าใจ
ข. จัดซื้อพระไตรปิ ฎกเข้าห้องสมุด
ค. มีตหู้ นังสือสาหรับหนังสือธรรมะ
ง. ช่วยกันบริจาคในโอกาสฟั งธรรม
10. การกระทาต่อไปนี้ ข้อใดจัดเป็ นการธารงรักษา
พุทธวัฒนธรรม
ก. บริจาคเงินทาบุญอย่างสม่าเสมอ
ข. สร้างศูนย์เยาวชนหรือค่ายพุทธบุตร
ค. ปฏิบตั ติ นต่อพระสงฆ์ทเ่ี คารพนับถือด้วยความเคารพ
ง. ปฏิบตั ติ นในพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
มฐ. ส 1.1 ม.4-6/12
มฐ. ส 1.2 ม.4-6/5
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ค

8

2. ง

3. ค

4. ก

5. ง

6. ข
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7. ก

8. ข

9. ก

10. ง

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. การทีน่ ักเรียนตัง้ ใจฟังครูสอนแล้วคิดตาม เป็ นการใช้
ปั ญญาในข้อใด
ก. ภาวนามยปั ญญา สุตมยปั ญญา
ข. สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา
ค. สุตมยปัญญา ภาวนามยปั ญญา
ง. จินตามยปั ญญา ภาวนามยปั ญญา
2. ปรโตโฆสะ หมายถึงข้อใด
ก. เสียงจากผูอ้ ่นื หรือแรงชักจูงจากภายนอก
ข. เสียงจากผูท้ อ่ี ยู่ใกล้ชดิ
ค. การเป็ นผูร้ จู้ กั เหตุผล
ง. การรูจ้ กั กาลเทศะ
3. ข้อใดอธิบายความหมายของการศึกษาทีส่ มบูรณ์ได้
ชัดเจนทีส่ ุด
ก. การศึกษาทาให้เกิดประโยชน์ตามเป้ าหมายของ
การดาเนินชีวติ
ข. การศึกษาทีท่ าให้บุคคลมีชวี ติ อยู่ได้ดว้ ยความสงบ
และความสุข
ค. การศึกษาเพื่อให้ได้ทงั ้ ความรูค้ ่คู ุณธรรม
ง. การศึกษาทุกศาสตร์อย่างครบถ้วน
4. การศึกษาทีส่ มบูรณ์ประกอบด้วยความรูใ้ นด้านใด
ก. มีความรูส้ าหรับประกอบอาชีพ มีความรูเ้ ข้าใจชุมชน
มีความรูใ้ นหลักจริยธรรม
ข. มีความรูส้ าหรับประกอบอาชีพ มีความรูร้ อบด้าน
ค. มีความรูเ้ ข้าใจชุมชน มีความรูใ้ นหลักจริยธรรม
ง. มีความรูใ้ นทางโลก มีความรูใ้ นทางธรรม
5. การทดลองวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับการใช้ปัญญา
ในข้อใด
ก. จินตามยปั ญญา และสุตมยปัญญา
ข. ภาวนามยปั ญญา
ค. จินตามยปั ญญา
ง. สุตมยปัญญา

6. การกระทาต่อไปนี้ ข้อใดจัดเป็ นการธารงรักษา
พุทธวัฒนธรรม
ก. ปฏิบตั ติ นต่อพระสงฆ์ทเ่ี คารพนับถือด้วยความเคารพ
ข. ปฏิบตั ติ นในพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
ค. สร้างศูนย์เยาวชนหรือค่ายพุทธบุตร
ง. บริจาคเงินทาบุญอย่างสม่าเสมอ
7. ข้อใดจัดว่า เป็ นการธารงรักษาพระธรรม
ก. ช่วยกันบริจาคในโอกาสฟั งธรรม
ข. มีตหู้ นังสือสาหรับหนังสือธรรมะ
ค. จัดซื้อพระไตรปิ ฎกเข้าห้องสมุด
ง. ศึกษาหลักธรรมให้เข้าใจ
8. การกระทาข้อใดสอดคล้องกับปรโตโฆสะ
ก. นักเรียนในห้องชอบสนทนาแลกเปลีย่ นความรูก้ นั
ข. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็ นหลักความจริง
ค. ผูส้ ่อื ข่าวหนังสือพิมพ์เป็ นผูท้ ท่ี างานไม่เป็ นเวลา
ง. นพดลชอบเล่นกีฬาเป็ นประจา
9. เอก เห็นคนตัดเศียรพระพุทธรูปในโบสถ์ เขาจึงไปแจ้ง
ความตารวจ การกระทาของเอกสอดคล้องกับข้อใด
ก. ธารงรักษาพระพุทธ พระธรรม
ข. ธารงรักษาพระพุทธ พระสงฆ์
ค. ธารงรักษาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ง. ธารงรักษาพุทธวัฒนธรรม ธารงรักษาพระพุทธ
10. ข้อใดจัดว่า เป็ นการพัฒนาตนเป็ นชาวพุทธทีด่ ี
ก. รูช้ อบ ปฏิบตั ชิ อบ
ข. คิดดี คิดชอบ
ค. รูจ้ ริง รูช้ อบ
ง. รูจ้ ริง คิดดี
มฐ. ส 1.1 ม.4-6/12
มฐ. ส 1.2 ม.4-6/5
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ข

8

2. ก

3. ข

4. ก

5. ข

6. ข
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7. ง

8. ก

9. ง

10. ก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

1 พระพุทธศาสนากับ
การศึกษาที่สมบูรณ์

2 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระพุทธศาสนามีหลักสาคัญซึง่ เป็ นแนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการศึกษาทีส่ มบูรณ์ ทาให้บุคคลมีชวี ติ อยู่
ด้วยความสงบ

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/12 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาเกีย่ วกับการศึกษาทีส่ มบูรณ์ การเมือง และสันติภาพ
หรือแนวคิดของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาเกีย่ วกับการศึกษาทีส่ มบูรณ์ได้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับการศึกษาทีส่ มบูรณ์
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการทาให้กระจ่าง
3) วิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบเป็ นอยู่ในขณะปั จจุบนั คิดแบบสามัญลักษณะ หรือคิดแบบ
รูเ้ ท่าทันธรรมดา)
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

(ชั่วโมงที่ 1)
2

หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
4. มุ่งมันในการท
่
างาน

2. มีวนิ ยั
5. มีจติ สาธารณะ

3. ใฝ่ เรียนรู้

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 8
ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข่าว

1. พระอาจารย์หาตัวอย่างข่าวเกีย่ วกับบุคคลทีป่ ระสบ
ความสาเร็จในชีวติ ในด้านต่างๆ มาเล่าให้นักเรียนฟั ง
2. พระอาจารย์ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าบุคคล
ดังกล่าวประสบความสาเร็จในชีวติ ด้วยเหตุผลใด ซึ่งนักเรียน
จะตอบได้อย่างหลากหลาย จากนัน้ ครูอธิบายเชื่อมโยงให้
นักเรียนเข้าใจว่าบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ติ นตามคาสอนของ
พระพุทธศาสนา ในด้านการศึกษาทีส่ มบูรณ์

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

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
ห้องสมุด
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ 5-7 คน ตามความสมัครใจ
ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พระพุทธศาสนากับ
การศึกษาทีส่ มบูรณ์ จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้า
เพิม่ เติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ในหัวข้อ
ต่อไปนี้
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(ชั่วโมงที่ 1-2)

1)
2)
3)
4)

มีความรูส้ าหรับประกอบอาชีพ
มีความรูเ้ ข้าใจชุมชน
มีความรูใ้ นหลักจริยธรรม
ปั ญญา 3 (จินตามยปั ญญา สุตมยปัญญา
ภาวนามยปั ญญา)
2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาบันทึก
ลงในแบบบันทึกการอ่าน

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาอธิบาย
สร้างความเข้าใจระหว่างกันในประเด็นสาคัญ
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างการกระทาของบุคคลที่
แสดงว่ามีการศึกษาทีส่ มบูรณ์ ตามแนวพระพุทธศาสนา และ
แสดงถึงการมีคุณลักษณะตามหลักธรรมปั ญญา 3
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนปฏิ บตั ิ ตนตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์
อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของพระอาจารย์ผสู้ อน)

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. พระอาจารย์มอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนหาข้อมูล ข่าวสาร
เกีย่ วกับการกระทาของบุคคลทีแ่ สดงถึงการมีการศึกษาที่
สมบูรณ์ ในประเด็นต่อไปนี้
1) มีความรูส้ าหรับประกอบอาชีพ
2) มีความรูเ้ ข้าใจชุมชน
3) มีความรูใ้ นหลักจริยธรรม
2. พระอาจารย์สนทนาซักถามนักเรียนถึงการนาข้อมูลข่าวสาร
เกีย่ วกับการกระทาของบุคคลทีแ่ สดงถึงการมีการศึกษาที่
สมบูรณ์
3. สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษา
ค้นคว้ามาให้เพื่อนคนอื่นในกลุ่มฟั ง
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกเรื่องของบุคคลทีม่ กี ารกระทา
เหมาะสมทีส่ ุด จานวน 3 เรื่อง มาร่วมกันวิเคราะห์และตอบ
คาถามในใบงานที่ 8.1 เรื่อง พระพุทธศาสนากับ
การศึกษาที่สมบูรณ์
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 ถ้ามนุษย์ทุกคนมีการศึกษาที่สมบูรณ์จะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตอย่างไร
(ทาให้มชี วี ติ อยู่ได้ดว้ ยความสงบ ความสุข เมือ่ พบ
ปั ญหาก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และราบรืน่ )

(ชั่วโมงที่ 2)

5. สมาชิกในกลุม่ ร่วมกันตรวจสอบความเข้าใจเกีย่ วกับคาตอบ
ในใบงานที่ 8.1 กับเพื่อนในกลุ่ม และความถูกต้องของใบงาน
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน และ
ให้กลุ่มอื่นช่วยกันเสนอแนะข้อคิดเพิม่ เติม พระอาจารย์
ตรวจสอบความถูกต้อง
2. พระอาจารย์และนักเรียนช่วยกันสรุปประโยชน์และ
ความสาคัญของการปฏิบตั ติ นตามแนวทางพระพุทธศาสนา
เกีย่ วกับการศึกษาทีส่ มบูรณ์ โดยพระอาจารย์เน้นย้าให้
นักเรียนได้นาไปปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 8
ตรวจใบงานที่ 8.1
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้
มุ่งมั ่นในการทางาน และมีจติ สาธารณะ

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 8
ใบงานที่ 8.1
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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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
(1) ธรรมปิ ฎก. พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2541. ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : บริษทั
สหธรรมมิก จากัด.
(2) ธรรมปิ ฎก. พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2544. พุทธกรรม, ฉบับเดิ ม. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์ดวงแก้ว.
(3) ธรรมปิ ฎก. พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2531. หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา.
กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
(4) พรหมคุณาภรณ์, พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2548. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล
ธรรม. กรุงเทพมหานคร : เอส. อาร์. พรินติง้ แมส โปรดักส์ จากัด.
3) ตัวอย่างข่าว
4) ใบงานที่ 8.1 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการศึกษาทีส่ มบูรณ์
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.watsamrong.com/tamma3.htm
- http://banbanradio.com/upload/forum/doc000001.pdf
- http://mediacenter_mcu.ac.th/data/caipyo/m4/index.html
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ตัวอย่างข่าว
“เจ้าสัว CP” ผู้จงรักภักดีที่ประสบความสาเร็จ
นิตยสารฟอร์บส์ เอเชีย ฉบับวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ได้ให้เกียรติประเทศไทยด้วยการยกย่อง "ท่านเจ้าสัว" ธนินท์
เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพ)ี ให้เป็ น "นักธุรกิจแห่งปี 2554 ของ
ภูมภิ าคเอเชีย" ฟอร์บส์ พูดถึงท่านเจ้าสัวธนินท์ว่า เป็ นคนไทยทีส่ ร้างความเติบโตให้แก่บริษทั มาอย่างต่อเนื่อง จนทาให้
เครือซีพี กลายเป็ นบริษทั อาหารชัน้ นาของโลกและช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชนบทของไทยอย่างมากมาย
ก่อนหน้านี้ ฟอร์บส์ เอเชีย เคยประกาศให้ท่านเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ เป็ นบุคคลทีร่ ่ารวยทีส่ ดุ ของไทยมาแล้ว โดย
ฟอร์บส์ระบุว่า ท่านเจ้าสัวธนินท์ มีมลู ค่าสินทรัพย์สุทธิถงึ 7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.22 แสนล้านบาท และทีผ่ ม
ตัง้ ชื่อเรื่องวันนี้ว่า ธนินท์ เจียรวนนท์ ผูจ้ งรักภักดีทป่ี ระสบความสาเร็จ เพราะผมอยากยกท่านเจ้าสัวธนินท์ ให้เป็ นตัวอย่าง
สาหรับคนไทย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนไทยทีก่ าลังใกล้จบการศึกษาระดับทีส่ ามารถประกอบอาชีพได้ หรือเริม่ ประกอบ
สัมมาอาชีวะมีความเชื่อมั ่นว่า ผูท้ ม่ี ุ่งมั ่น เอาจริงเอาจังกับ "อาชีวะปฏิญาณ" คือการยึดมั ่นในอาชีพทีต่ วั เองรักและชอบอย่าง
มั ่นคง อีกทัง้ ยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริยอ์ ย่างเหนียวแน่นนัน้ จะประสบแต่ความสุขและความเจริญอย่าง
แน่นอน
ประวัตขิ องท่านเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ มีนักเขียนทัง้ สมัครเล่นและอาชีพนามาเขียนถึงมากมายหลายแง่มมุ หลาย
10 เล่ม บอกเล่าให้รวู้ ่าท่านเจ้าสัวธนินท์ เป็ นบุตรของชาวจีนทีอ่ พยพมาจากมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน เปิ ดร้านขายเมล็ด
พันธุพ์ ชื ชื่อ เจีย ไต๋ ในปี พ.ศ.2464 จนกระทังปี
่ 2489 จึงเปลีย่ นชื่อเป็ น "เจริญโภคภัณฑ์" และขยายธุรกิจจากขายเมล็ด
พันธุพ์ ชื ไปสู่การขายอาหารสัตว์
โดยท่านเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ได้นาเอาแนวพระราชดาริทพ่ี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานแด่ปวงชน
ชาวไทย เกีย่ วกับดินและน้า ไปศึกษาอย่างลึกซึ้ง ก่อนทีจ่ ะนาไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองอย่างจริงจังจนประสบความสาเร็จ
แล้วจึงออกไปชักชวนเกษตรกรให้รจู้ กั ใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่อย่างเต็มที่ ในระยะแรกๆ ได้นาลูกไก่ไปให้เกษตรกร
เลีย้ ง โดยเครือซีพใี ห้การสนับสนุนตัง้ แต่การจัดหาอาหาร จัดหาสัตวแพทย์ ไปช่วยดูแล จนกระทังการรั
่
บซื้อไก่ทเ่ี ลีย้ งไว้ใน
ราคาทีเ่ ป็ นธรรม
พูดอย่างชาวบ้านคือเครือซีพี "แบ่งกาไร" จากการทาธุรกิจให้ชาวบ้านอย่างเหมาะสม ก่อนทีจ่ ะพัฒนาไปเป็ นการเปิ ด
ฟาร์มประเภทต่างๆ ในเวลาต่อมา จนวันนี้เกษตรกรไทยในหลายพืน้ ทีส่ ามารถลืมตาอ้าปาก มีฐานะทีม่ ั ่นคง ไม่มหี นี้สนิ ให้
ต้องกังวลใจ โดยแทบไม่ตอ้ งพึง่ พาภาครัฐเลยก็ว่าได้
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นี่คอื บทพิสจู น์ของคนทีย่ ดึ มั ่นใน "อาชีวะปฏิญาณ" อย่างมั ่นคง ไม่พยายามทีจ่ ะทะเยอทะยานไปสู่ความยิง่ ใหญ่
อย่างไม่บงั ควรเหมือนคนไทยบางคนทีไ่ ม่รจู้ กั เพียงพอในสิง่ ทีต่ วั เองเป็ นและมีอยู่ เท่าทีผ่ มทราบจากข่าว เครือซีพมี ี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริยอ์ ย่างเหนียวแน่น เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยผูบ้ ริหารเครือซีพภี ายใต้การนาของท่านเจ้าสัวธนินท์
เจียรวนนท์ จะ "ทูลเกล้าฯ ถวาย" เงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัยปี หนึ่งๆ จานวนไม่น้อย
นี่คอื การแสดงความกตเวทีต่อ "แผ่นดินพ่อ" ทีใ่ ห้ความร่มเย็นเป็ นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารมาเป็ นเวลา 90 ปี
เต็ม ไม่เพียงเท่านัน้ เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ ยังได้แสดงความกตัญญูต่อ "แผ่นดินแม่" ด้วยการเข้าไปช่วยพลิกฟื้ น
การเกษตรในประเทศจีนด้วยการร่วมลงทุนกับรัฐบาลจีน จนได้รบั การยกย่องว่าท่านคืออาคันตุกะทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่
คนหนึ่ง
ที่มา : http://www.itrendy360.com/เจ้าสัว-cp/
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เกมไทยหัวใจสากล ปัญญา นิ รนั ดร์กลุ
20 กว่าปี ก่อน ปั ญญา นิรนั ดร์กลุ เข้าวงการพร้อมกับเพื่อนๆ กลุ่มถาปั ดจุฬาฯ ในนามของกลุ่มซูโม่สาอาง
ความสาเร็จของรายการ เพชฌฆาตความเครียด ส่งให้ช่อื ของซูโม่หลายคนประสบความสาเร็จในวงการบันเทิง รวมทัง้
ผูช้ ายคนนี้ดว้ ย นอกจากงานแสดงแล้ว พีต่ า ยังได้รบั เลือกให้ทาหน้าที่ พิธกี รในรายการพลิกล็อก เกมโชว์ยอดฮิตสมัยนัน้
และด้วยบุคลิกทีอ่ บอุ่น สบายๆ รวมถึงน้าเสียงและลีลาการพูดคุยทีส่ นุกสนานเป็ นกันเอง ซื่อของ ปั ญญา นิรนั ดร์กุล ก็ขน้ึ
ทาเนียบพิธกี รโด่งดังไปทัวประเทศในเวลาอั
่
นรวดเร็ว
ปี 2532 ปั ญญาร่วมกับประภาส ชลศรานนท์ ก่อตัง้ ชื่อบริษทั เวิรค์ พอยต์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เพือ่ ผลิตรายการเกม
โชว์ของตัวเอง ปัจจุบนั บริษทั เวิรค์ พอยต์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ มีฐานะเป็ น มหาชน นันหมายถึ
่
งความสาเร็จในเชิงธุรกิจ
บันเทิง ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าทุกรายการของเวิรค์ พอยต์ได้รบั ความนิยมจากคนดูมากมายเพียงใด ปั ญญายิม้ รับคาชม ก่อนที่
จะตอบคาถามทีแ่ ฝงไว้ดว้ ยแง่คดิ ว่า เราทาตามทีเ่ ราถนัดนั ่นเอง พร้อมกับขยายความว่าสิง่ ทีเ่ ขาทามาอยู่นนั ้ จริงๆ แล้วตรง
กับพระราชดารัสของในหลวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั ่นเอง เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้พาให้เราลดน้อยถอยลง แต่ทาให้เรา
รูจ้ กั ตัวเราเอง ทาให้หนั มามองว่าเรามีทรัพยากรอะไร ความรูค้ วามสามารถของเราคืออะไร แล้วเอามันมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด ทัง้ หมดคงเริม่ มาจากความเป็ นคนช่างคิด ช่างสงสัยในทุกเรื่องของปั ญญา ซึง่ นาไปสู่การเรียนรู้ และเมื่อ
เรียนรูม้ ากก็ทาให้เกิดปั ญญา สุดท้ายคือนาความรูท้ ไ่ี ด้มาถ่ายทอดให้กบั คนดูอย่างแยบยลในรูปแบบของเกมโชว์ ส่วน
ทรัพยากรทีป่ ัญญาพูดถึงก็คอื ภูมปิ ั ญญาของไทยนันเอง
่
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สมุนไพร
เกษตรกรรม ฯลฯ ซึง่ ปั ญญาสามารถนามาใช้กบั รายการของเขาได้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็ น คุณพระช่วย แฟนพันธุแ์ ท้
อัจฉริยะข้ามคืน ฯลฯ
รายการของเวิรค์ พอยต์จะเน้นเรื่องราวของศิลปะ วัฒนธรรมไทย เพราะเราเชื่อว่ามันคือความยิง่ ใหญ่ และเป็ นความ
ภาคภูมใิ จของคนไทย เพราะฉะนัน้ คุณจะเป็ นเกมจากทีไ่ หน ผมไม่กลัวคุณ เพราะผมมีของดีอยู่ในมือเยอะมาก ผมสามารถ
ทาเกมทีเ่ ป็ นไทยไปสูก้ บั คุณบนเวทีสากลได้ ปั ญญาพิสจู น์ให้เห็นว่าความคิดของเขาถูก เพราะนอกจากจะได้รบั ความนิยม
จากคนดูแล้ว รายการของเขายังไปคว้ารางวัลจากต่างประเทศมาแล้ว ล่าสุดรายการ กล่องดา แฟนพนัธแุ์ ท้ และเกมทศ
กัณฑ์ ก็ได้รบั รางวัลในงานประกาศผล Asian Television Awards 2005 ทีส่ งิ คโปร์ เสน่หข์ องรายการเกมโชว์ของเวิรค์
พอยต์น่าจะอยู่ทร่ี ปู แบบรายการ สร้างความตื่นเต้น สนุกสนานให้กบั คนดูได้ลนุ้ ตลอดรายการ รวมทัง้ การลงทุนมหาศาลทัง้
ในเรื่องของฉาก แสง สี เสียง นักแสดง และเงินรางวัล ฯลฯ เหล่านี้ทาให้เวิรค์ พอยต์ได้ช่อื ว่าเป็ นบริษทั ทีผ่ ลิตเกมโชว์ทด่ี ี
ทีส่ ุดในเมืองไทย และตัวปัญญาเองก็ได้ฉายาว่า เจ้าพ่อเกมโชว์ ของเมืองไทย คนจะมองว่าเราเป็ น เจ้าพ่อ ถ้าเป็ นเรื่องของ
งานอลังการต่างๆ เรายอมรับ แต่ถา้ เรื่องส่วนตัว เรายังเหมือนเดิม ใชัชวี ติ เรียบๆ ง่ายๆ ไม่ฟ้ งุ เฟ้ อ แต่เรื่องงานนี่เราจะ
อลังการงานสร้าง ไม่ใช่ความใหญ่โตของพืน้ ที่ ฉาก แสง แสียง แต่เป็ นเรื่องของคุณภาพ เราจะไม่ยอมแพ้ไม่กลัวใคร จะ
เหน็ดเหนื่อยเท่าไรเราก็ยอมทีจ่ ะทา เพราะเราเอางานเป็ นหลัก งานของเราจะต้องดีขน้ึ เรื่อยๆ
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ปั จจุบนั เวิรค์ พอยต์ผลิตรายการป้ อนให้กบั สถานีต่างๆ 17 รายการต่อสัปดาห์ แต่ละรายการมีคาแรกเตอร์ทช่ี ดั เจน
นันเป็
่ นเหตุผลว่าทาไมทุกรายการจึงได้รบั การต้อนรับจากคนดูแลและสปอนเซอร์มากมาย และแม้จะมีรายการมากมายแต่
เวิรค์ พอยต์ยงั คงเดินหน้าผลิตรายการคุณภาพต่อไป แต่ดว้ ยจานวนรายการทีอ่ อกอากาศต่ออาทิตย์ทม่ี ากทีส่ ุด ในขณะนี้
ปฏิเสธไม่ได้ว่าปั ญญาและเวิรค์ พอยต์ ได้มสี ่วนกาหนดแนวทางและสร้างสรรค์รปู แบบรายการใหม่ๆ ของเกมโชว์เมืองไทย
แม้ว่าปั ญญาจะไม่ยอมรับตรงนี้เท่าไรนักก็ตาม แต่เขาก็ภมู ใิ จว่ารายการทีผ่ ลิตออกไปได้รบั การตอบรับจากคนดูและมีส่วน
ส่งเสริมความรูใ้ ห้กบั สังคมด้วย เรามีความภูมใิ จว่า เราคิดว่าเราคิดงานเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร เพราะฉะนัน้ เมื่อเราทา
อะไรออกมา คนดูจะยอมรับเรา เพราะเขาเชื่อใจเราว่าเขาสามารถทิง้ ลูกหลานไว้กบั เวิรค์ พอยต์ได้ ดูรายการแล้วไม่เสื่อม
เสีย
วันนี้เวิรค์ พอยต์ภายใต้การนาของปั ญาก้าวสู่ความเป็ นมาตรฐานสากลเต็มรูปแบบ บ้านหลังใหม่บนเนื้อที่ 20 ไร่
ในจังหวัดปทุมธานี มีถงึ 5 สตูดโิ อ เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทนั สมัย ทาให้สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างใกล้ชดิ และ
สร้างสรรค์รายการทีม่ คี ุณภาพได้อย่างมั ่นใจ ถึงวันนี้คงต้องยอมรับว่า ปั ญญา นิรนั ดร์กุล มีส่วนสร้างสรรค์รายการเกมโชว์
เมืองไทย และความบันเทิงต่างๆ และความบันเทิงต่างๆ ให้มกี ารพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ ซึง่ สิง่ เหล่านี้
ไม่ได้เกิดขึน้ ชัวข้
่ ามคืนอย่างทีเ่ จ้าตัวบอกว่า ไม่มใี ครเกิดขึน้ มาแล้วก็เก่งเลย แต่ยนื ยันว่าความสาเร็จสร้างได้ ปั ญญานี่ไม่
ได้มาจากศูนย์นะ ปั ญญามาจากติดลบ แต่ยนื ยันว่าความสาเร็จสร้างได้ ถ้าเรารูจ้ กั ตัวเราเองทีแ่ ท้จริง เพราะฉะนัน้ คนที่
อยากจะสาเร็จ ก็สามารถเป็ นอย่างนี้ได้จริงๆ ปัญญาย้าอีกครัง้ ว่าความสาเร็จทีเ่ ขาได้มานัน้ สามารถสร้างได้ อย่างทีเ่ ขาได้
ทาให้เห็นเป็ นตัวอย่างแล้วนั ่นเอง
ที่มา : http://women.sanook.com/เกมไทยหัวใจสากล-ปั ญญา-นิรนั ดร์กุล
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ใบงานที่

8.1 พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนนาข้อมูลบุคคลทีม่ กี ารกระทาที่แสดงถึงการมีการศึกษาทีส่ มบูรณ์ตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนามาวิเคราะห์ แล้วตอบคาถาม
เรื่องที่ 1

(สาระสาคัญโดยย่อ)
ที่มา

1. ชื่อบุคคล
2. การกระทาทีแ่ สดงว่ามีการศึกษาทีส่ มบูรณ์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

3. ผลของการกระทาทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
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เรื่องที่ 2

(สาระสาคัญโดยย่อ)
ที่มา

1. ชื่อบุคคล
2. การกระทาทีแ่ สดงว่ามีการศึกษาทีส่ มบูรณ์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

3. ผลของการกระทาทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
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เรื่องที่ 3

(สาระสาคัญโดยย่อ)
ที่มา

1. ชื่อบุคคล
2. การกระทาทีแ่ สดงว่ามีการศึกษาทีส่ มบูรณ์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

3. ผลของการกระทาทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
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ใบงานที่

8.1 พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนนาข้อมูลบุคคลทีม่ กี ารกระทาทีแ่ สดงถึงการมีการศึกษาทีส่ มบูรณ์ตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนามาวิเคราะห์ แล้วตอบคาถาม
เรื่องที่ 1

(สาระสาคัญโดยย่อ)
ที่มา

1. ชื่อบุคคล
2. การกระทาทีแ่ สดงว่ามีการศึกษาทีส่ มบูรณ์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

3. ผลของการกระทาทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของพระอาจารย์ผสู้ อน)
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เรื่องที่ 2

(สาระสาคัญโดยย่อ)
ที่มา

1. ชื่อบุคคล
2. การกระทาทีแ่ สดงว่ามีการศึกษาทีส่ มบูรณ์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

3. ผลของการกระทาทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของพระอาจารย์ผสู้ อน)
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เรื่องที่ 3

(สาระสาคัญโดยย่อ)
ที่มา

1. ชื่อบุคคล
2. การกระทาทีแ่ สดงว่ามีการศึกษาทีส่ มบูรณ์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

3. ผลของการกระทาทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของพระอาจารย์ผสู้ อน)
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

ราคา

นามปากกา
ปี ทพ่ี มิ พ์
พ.ศ.
เวลา

1. สาระสาคัญของเรื่อง

2. วิเคราะห์ขอ้ คิด/ประโยชน์ทไ่ี ด้จากเรื่องทีอ่ ่าน

3. สิง่ ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

4. ข้อเสนอแนะของพระอาจารย์

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

เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาทีใ่ ช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการนาเสนอ
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
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
การรับฟัง
การแสดง
เอื้อเฟื้ อ
ความคิ ดเห็น ความคิ ดเห็น
เสียสละ

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

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การทางาน
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย

ความมีน้าใจ

การมี
ส่วนร่วมใน
รวม
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 พระอาจารย์และครู
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 พระอาจารย์และครูทางาน
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

2 แนวทางการสัมมนา
พระพุทธศาสนา

2 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การสัมมนาพระพุทธศาสนาเกีย่ วกับแนวทางในการธารงรักษาพระพุทธศาสนา อันส่งผลต่อการ
พัฒนาตนนัน้ จะต้องธารงรักษาทัง้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพุทธวัฒนธรรม

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2 ม.4-6/5 สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธารงรักษาศาสนาทีต่ นนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน
พัฒนาชาติและโลก
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- เสนอแนวทางในการธารงรักษาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพุทธวัฒนธรรมได้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) การปกป้ อง คุม้ ครอง ธารงรักษาพระพุทธศาสนาของพุทธบริษทั ในสังคมไทย
2) การปลูกจิตสานึกและการมีสว่ นร่วมในสังคมพุทธ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
2) วิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบเป็ นอยู่ในขณะปั จจุบนั คิดแบบสามัญลักษณะ หรือคิดแบบ
รูเ้ ท่าทันธรรมดา)
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
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(ชั่วโมงที่ 1)

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
4. มุ่งมันในการท
่
างาน

2. มีวนิ ยั
5. มีจติ สาธารณะ

3. ใฝ่ เรียนรู้

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรูค
้ วามเข้าใจ
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 8
ขัน้ ที่ 1 สังเกต ตระหนัก
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. พระอาจารย์ให้นักเรียนผลัดกันเล่าตัวอย่างการกระทาของ
บุคคลทีป่ ฏิบตั ติ นตามแนวทางของพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาทีส่ มบูรณ์ และผลของการปฏิบตั ติ นของบุคคล
ดังกล่าว
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า การกระทาของบุคคล
ตัวอย่างนัน้ เป็ นผูท้ ค่ี ดิ เป็ น ตามแนวของพระพุทธศาสนา
(โยนิโสมนสิการ) อย่างไร

ขัน้ ที่ 2 วางแผนปฏิ บตั ิ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. พระอาจารย์อธิบายความรูใ้ ห้นักเรียนเข้าใจเกีย่ วกับแนว
ทางการสัมมนาพระพุทธศาสนา และการเสนอแนะแนวทาง
ในการธารงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาตน
2. พระอาจารย์มอบหมายให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการ
จัดการเรียนรูท้ ่ี 1) อภิปรายร่วมกันในหัวข้อ แนวทางในการ
ธารงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาตน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 ในการสัมมนาพระพุทธศาสนานัน้ จะต้องมี
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องใด
(หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา)

(ชั่วโมงที่ 1-2)

ขัน้ ที่ 3 ลงมือปฏิ บตั ิ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1.
2.
3.
4.
5.

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
ใบความรู้
ห้องสมุด
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นคว้าข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับ
แนวทางการสัมมนาพระพุทธศาสนา และการเสนอแนะ
แนวทางในการธารงรักษาพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน
หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ใบความรู้ ห้องสมุด และแหล่งข้อมูล
สารสนเทศ
2. นักเรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาบันทึกลงในแบบ
บันทึกการอ่าน

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที่ 4 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูเ้ กีย่ วกับหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาทีไ่ ด้จากการศึกษามาอภิปรายร่วมกันใน
หัวข้อแนวทางในการธารงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึง
การพัฒนาตน ในประเด็นต่อไปนี้
1) ธารงรักษาพระพุทธ
2) ธารงรักษาพระธรรม
3) ธารงรักษาพระสงฆ์
4) ธารงรักษาพุทธวัฒนธรรม
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการอภิปรายทีห่ น้า
ชัน้ เรียน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2
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1. นักเรียนคิ ดว่า ควรนาหลักธรรมใดมาเป็ นหลัก
ในการปฏิ บตั ิ ตนในการธารงรักษา
พระพุทธศาสนา จงยกตัวอย่างประกอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของพระอาจารย์ผสู้ อน)
2. นักเรียนมีวิธีการธารงรักษาพุทธวัฒนธรรมได้
อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของพระอาจารย์ผสู้ อน)

(ชั่วโมงที่ 2)

ขัน้ ที่ 5 สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนแต่ละคนบันทึกความรูท้ ไ่ี ด้จากการฟังการนาเสนอ
ผลการอภิปรายของกลุ่มอื่นลงในสมุด
2. พระอาจารย์และนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางในการธารง
รักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาตน
 พระอาจารย์มอบหมายให้แต่ละกลุ่มจัดทาหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์ และ
แนวทางในการธารงรักษาพระพุทธศาสนา โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) พระพุทธศาสนากับการศึกษาทีส่ มบูรณ์
2) การธารงรักษาพระพุทธ
3) การธารงรักษาพระธรรม
4) การธารงรักษาพระสงฆ์
5) การธารงรักษาพุทธวัฒนธรรม

นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 8

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้
มุ่งมั ่นในการทางาน และมีจติ สาธารณะ
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 8
ตรวจหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง พระพุทธศาสนากับ
การศึกษาทีส่ มบูรณ์ และแนวทางในการธารง
รักษาพระพุทธศาสนา

แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 8 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
พระพุทธศาสนากับการศึกษาทีส่ มบูรณ์ และ
แนวทางในการธารงรักษาพระพุทธศาสนา
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8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2541. คิ ดเป็ นทาเป็ นตามแนวพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษทั
อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จากัด.
(2) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2545. ธรรมะนอกธรรมาสน์. กรุงเทพมหานคร : มติชน.
3) ใบความรู้
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.watsamrong.com/tamma3.htm
- http://banbanradio.com/upload/forum/doc000001.pdf
- http://mediacenter_mcu.ac.th/data/caipyo/m4/index.html
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์
และแนวทางในการธารงรักษาพระพุทธศาสนา
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

พระพุทธศาสนากับการศึกษาทีส่ มบูรณ์
การธารงรักษาพระพุทธ
การธารงรักษาพระธรรม
การธารงรักษาพระสงฆ์
การธารงรักษาพุทธวัฒนธรรม
รวม

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

=
=
=
=

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

ใบความรู ้
วิ ธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ
1. วิ ธีคิดแบบสามัญลักษณะ หรือวิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทันธรรมดา คือ มองอย่างรูเ้ ท่าทันความเป็ นไปของสิง่ ทัง้ หลาย
ซึง่ จะต้องเป็ นอย่างนัน้ ๆ ตามธรรมดาของมันเอง ในฐานะทีม่ นั เป็ นสิง่ ซึง่ เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ ปรุงแต่งขึน้ เมื่อเกิดขึน้
แล้วก็จะต้องดับไปไม่เทีย่ งแท้ ไม่คงที่ ไม่ย ั ่งยืน ไม่คงอยู่ตลอดไป เป็ นอนิจจัง
ผูท้ ส่ี ามารถคิดแบบสามัญลักษณ์ได้มกั เป็ นผูท้ ม่ี สี ติ ไม่ว่วู าม มองทุกสิง่ ว่าเมื่อเกิดขึน้ ได้ ก็เปลี่ยนแปลงได้ ดับสูญได้
ไม่มใี ครจะครอบครองทุกสิง่ ทุกอย่างได้ตลอดไป บุคคลทีค่ ดิ เช่นนี้จะเป็ นผูไ้ ม่ประมาท มีสติ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2

หญิงสาวในภาพที่ 1 เป็ นสาวสวย แต่ต่อไปอีก 30 ปี ขา้ งหน้า ความสาวสวยก็จะหมดไป มีความแก่ชรามาแทนที่
หญิงสาวในภาพที่ 2 ในอดีต 30 ปี ทแ่ี ล้วก็เป็ นหญิงสาว และมีความสวยในอดีต
จากภาพทัง้ 2 ภาพนี้ จะเห็นว่าหญิงทัง้ สองคนนี้ไม่สามารถทาให้ร่างกายคงอยู่ในสภาพทีต่ อ้ งการได้ สังขารจึง
เทีย่ งแท้
ผูท้ ค่ี ดิ เป็ นตามแบบสามัญลักษณ์จะมีสติ ไม่หลงตนเอง ไม่หลงในคาสรรเสริญเยินยอในสิง่ ทีต่ นมีอยู่ในปัจจุบนั
เช่นเดียวกับผูท้ ม่ี ยี ศถาบรรดาศักดิ ์สูงในปั จจุบนั ก็ย่อมไม่จรี งั สักวันหนึ่งในภายภาคหน้าก็อาจเสื่อมลงไป ดังนี้ สิง่ ทีค่ วร
เพียรกระทาก็คอื คุณธรรมความดีทจ่ี ะมีอยู่ตดิ ตัวตลอดไป
ตัวอย่างคาถาม
1. หญิงสาวในภาพที่ 1 จะคงสภาพความสาวอยู่ได้ตลอดไปหรือไม่ เพราะอะไร
2. หญิงชราในภาพที่ 2 ในอดีต เมื่อ 30 ปี ทแ่ี ล้วก็ จะมีสภาพอย่างไร
3. เมื่อดูภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แล้วทาให้ได้แง่คดิ ในเรื่องความเปลีย่ นแปลงของชีวติ และร่างกายอย่างไร
4. นักเรียนได้ขอ้ คิดหรือได้สติจากการเปรียบเทียบภาพที่ 1 และภาพที่ 2 อย่างไร
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ไม่

2. วิ ธีคิดแบบอริยสัจจ์ หรือวิธคี ดิ แบบแก้ปัญหา มีลกั ษณะ 2 ประการ คือ
1. เป็ นวิธคี ดิ ตามเหตุและผล หรือเป็ นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุ แล้วแก้ไขทีต่ น้ เหตุ
2. ต้องกาหนดรู้ และทาความเข้าใจปั ญหาให้ชดั เจน แล้วคิดแก้ไขสาเหตุของปัญหาให้ตรงจุด ตรงเรื่อง ตรงความ
มุ่งหมาย ไม่ฟ้ งุ ซ่านออกไปเรื่องอื่น และต้องเป็ นการแก้ไขทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง
3. วิ ธีคิดแบบเป็ นอยู่กบั ปัจจุบนั ความคิดชนิดทีอ่ ยู่กบั ปัจจุบนั เป็ นการคิดในแนวทางความรูห้ รือคิดด้วยอานาจ
ปั ญญา ซึง่ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนี้ หรือเป็ นเรื่องผ่านไปแล้ว หรือเป็ นเรื่องของกาลภายภาคหน้า ก็จดั เข้าในการ
เป็ นอยู่กบั ปั จจุบนั ทัง้ นัน้
ผูท้ ม่ี สี ติคดิ แบบนี้จะมีสติรทู้ นั กระบวนการ มองสภาวะต่างๆ อยูต่ ลอดเวลา รูจ้ กั ใช้ประโยชน์ของบทเรียนในอดีต ทา
ภารกิจปัจจุบนั และสามารถวางแผนในอนาคตได้
ตัวอย่างที่ 1

กลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ปรับปรุงวิธกี ารทางการเกษตรเป็ นเกษตรแบบผสม มีทงั ้ ทานา ทาสวนผักสวนครัวหลายประเภท
พวกเขาพยายามพัฒนาอาชีพของเขาให้ดที ส่ี ุด เพราะเคยได้รบั บทเรียนในอดีต เคยทานาจานวนหลายร้อยไร่ แต่เมื่อ
ประสบปั ญหาภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ราคาข้าวตกต่า พวกเขาจึงหันมาทาการเกษตรแบบผสม ทาให้ได้รบั ผลผลิตพอ
ยังชีพ พอมีพอกิน และพวกเขาก็คดิ วางแผนในอนาคตว่าจะยึดแนวเกษตรแบบผสมต่อไป แต่จะปรับปรุงวิธกี ารขายผลผลิต
โดยรวมตัวกันเป็ นกลุม่ เกษตรกร เพื่อให้ได้ราคาสินค้าดีขน้ึ กล่าวได้ว่ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ได้รบั บทเรียนจากอดีต มาเป็ น
แนวคิดในการประกอบอาชีพในปั จจุบนั และสามารถวางแผนในอนาคต เพื่อให้ได้ราคาผลผลิตทางการเกษตรดีขน้ึ
ตัวอย่างคาถาม
1. เกษตรกรในภาพนี้มกี ารดาเนินกิจกรรมเกีย่ วกับอาชีพอย่างไร
2. ลักษณะของการปลูกพืชในภาพนี้มคี วามเด่นชัดในเรื่องใด
3. ในอดีตการเพาะปลูกพืชในบริเวณนี้น่าจะมีลกั ษณะอย่างไร
4. นักเรียนคาดว่า ในอนาคตเกษตรกรในภาพนี้ควรจะมีการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างไร
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ตัวอย่างที่ 2

ชายผูม้ อี าชีพรับจ้างแจวเรือ ส่งผูโ้ ดยสารข้ามฟากจะต้องคิดหาวิธกี ารแจวเรือตัดคุง้ น้าข้ามฟากให้ได้อย่างปลอดภัย
เพื่อส่งผูโ้ ดยสารข้ามฟากทีต่ ลาด ชายผูน้ ้จี ะต้องมีสติรเู้ ท่าทันถึงวิธกี ารแจวเรือผ่านเส้นทางทีก่ ระแสน้าไม่เชีย่ วกราก
ในอดีตชายผูน้ ้อี าจจะเคยแจวเรือผ่านเส้นทางน้าวนทาให้เรือล่ม ส่งผลให้ผโู้ ดยสารเดือดร้อน เขานาอดีตมาเป็ น
บทเรียน ทาให้การทางานในปัจจุบนั ประสบผลดี และเขาก็สามารถวางแผนในอนาคตได้ว่า เขาจะปรับปรุงวิธกี ารใช้เรือพา
ผูโ้ ดยสารข้ามฟากให้ดขี น้ึ ได้อย่างไร
ตัวอย่างคาถาม
1. ชายผูน้ ้จี ะสามารถแจวเรือถึงฝัง่ ได้อย่างปลอดภัยนัน้ เขาจะต้องฝึกสติอย่างไร
2. ชายผูน้ ้จี ะสามารถวางแผนนาเรือเข้าสู่ฝัง่ ได้ตามจุดหมายได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ และมีความปลอดภัยอย่างไร
ที่มา : สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ. 2552. พัฒนาทักษะการคิ ด...พิ ชิตการสอน : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลีย่ งเซียง.
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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

การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

ความมีวินัย

ความมีน้าใจ
การรับฟัง
การแสดง
เอื้อเฟื้ อ
ความคิ ดเห็น ความคิ ดเห็น
เสียสละ

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 3
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

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 พระอาจารย์และครู
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
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)

แบบบันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้
ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ม.4-6/12) ส 1.2 (ม.4-6/5)

 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

