หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
เวลา 6 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ม.4-6/2
ม.4-6/14

วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตัง้ วิธกี ารสอน
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัตศิ าสดาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
วิเคราะห์ขอ้ คิดและแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามทีก่ าหนด

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระพุทธเจ้าเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึกตนได้อย่างสูงสุด ตรัสรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ทรงก่อตัง้ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีวธิ กี าร
สอนหลากหลายวิธี การศึกษาประวัตสิ าวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่างทาให้ได้แบบอย่างและข้อคิดทีด่ ี เพือ่ การดาเนิน
ชีวติ
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พระพุทธเจ้าในฐานะเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึกตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู)้
2) การก่อตัง้ พระพุทธศาสนา วิธกี ารสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา
3) พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- พระอานนท์
- พระปฏาจาราเถรี
- จูฬสุภทั ทา
- สุมนมาลาการ
4) ชาดก
- มหาชนกชาดก
5) ศาสนิกชนตัวอย่าง
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
- พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
- พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต โต)
- อนาคาริก ธรรมปาละ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
3) ทักษะการสรุปอ้างอิง

2) ทักษะการจัดระเบียบ
4) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
บทความเชิงวิเคราะห์ เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง วิเคราะห์พุทธประวัติ
2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระอานนท์
3) ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง พระปฏาจาราเถรี
4) ตรวจใบงานที่ 2.3 เรื่อง นางจูฬสุภทั ทา
5) ตรวจใบงานที่ 2.4 เรื่อง นายสุมนมาลาการ
6) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
7) ตรวจใบงานที่ 3.2 เรื่อง พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
8) ตรวจใบงานที่ 3.3 เรื่อง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต โต)
9) ตรวจใบงานที่ 3.4 เรื่อง อนาคาริก ธรรมปาละ
10) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
11) ประเมินการนาเสนอผลงาน
12) สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
13) สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
14) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจบทความเชิงวิเคราะห์ เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิ กชนตัวอย่าง และชาดก
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 พุทธประวัติและชาดก

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูให้นกั เรียนผลัดกันเล่าความรูเ้ ดิมเรื่อง พุทธประวัติ ตัง้ แต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ขัน้ สอน

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มแสวงหาความรู้
เรื่อง พุทธประวัติ เกีย่ วกับการบริหารและธารงรักษาพระพุทธศาสนา ความเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึกตนได้อย่างสูงสุดของ
พระพุทธเจ้า และชาดกเรื่อง มหาชนกชาดก
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้

สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ค่ี น้ คว้ามาอภิปรายประเด็นสาคัญ ต่อไปนี้
1) พระพุทธศาสนามีหลักการบริหารตามหลักการประชาธิปไตย
2) พระพุทธเจ้ามีวตั ถุประสงค์ในการบัญญัตพิ ระวินยั
3) พระราชกรณียกิจของพระพุทธเจ้าทีแ่ สดงว่าเป็ นผูฝ้ ึกตนได้
4) ข้อคิดจากการศึกษามหาชนกชาดก
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมินค่าความรู้

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง วิ เคราะห์พทุ ธประวัติ
2. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มวางแผนปฏิบตั ติ นตามแบบคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของพระพุทธเจ้า
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ

สมาชิกแต่ละกลุ่มปฏิบตั ติ นตามแผนซึง่ ได้กาหนดไว้ และบันทึกผลการปฏิบตั ติ นส่งครูผสู้ อน
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพุทธประวัติ การตรัสรู้ การก่อตัง้ พระพุทธศาสนา วิธกี ารสอน และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และข้อคิดทีไ่ ด้จากมหาชนกชาดก

68

พระพุทธศาสนา ม.6

เรื่องที่ 2 ประวัติพทุ ธสาวก พุทธสาวิ กา

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คการต่อเรือ่ งราว (Jigsaw)

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
นักเรียนผลัดกันเล่าความประทับใจหรือชื่นชมในพุทธสาวก พุทธสาวิกา พร้อมให้เหตุผลประกอบ โดยครูอธิบายเสริม
เพิม่ เติม
ขัน้ สอน
1. นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากเรื่องที่ 1) กาหนดหมายเลขประจาตัว ตัง้ แต่หมายเลข 1-4 ตามลาดับ เรียกกลุ่ม
นี้ว่า กลุ่มบ้าน
2. สมาชิกกลุ่มบ้านแยกย้ายกันไปหากลุ่มใหม่ทม่ี หี มายเลขเดียวกัน เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้วให้กลุ่ม
ผูเ้ ชีย่ วชาญศึกษาความรู้ และทาใบงานร่วมกัน ดังนี้
- หมายเลข 1 ศึกษาความรูเ้ รื่อง พระอานนท์ และทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระอานนท์
- หมายเลข 2 ศึกษาความรูเ้ รื่อง พระปฏาจาราเถรี และทาใบงานที่ 2.2 เรื่อง พระปฏาจาราเถรี
- หมายเลข 3 ศึกษาความรูเ้ รื่อง นางจูฬสุภทั ทา และทาใบงานที่ 2.3 เรื่อง นางจูฬสุภทั ทา
- หมายเลข 4 ศึกษาความรูเ้ รื่อง นายสุมนมาลาการ และทาใบงานที่ 2.4 เรื่อง นายสุมนมาลาการ
3. สมาชิกกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญแยกย้ายกันกลับเข้ากลุ่มเดิมหรือกลุ่มบ้าน สมาชิกแต่ละหมายเลขผลัดกันอธิบายความรู้
และผลงานทีต่ นรับผิดชอบ
4. ครูสุม่ นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอแนะแนวทางการนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของพุทธสาวิกาไปปฏิบตั ิ
6. สมาชิกในกลุ่มผลัดกันเล่าผลงานการปฏิบตั ติ นตามหลักคุณธรรมของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ในชัวโมงเรี
่
ยนต่อไป
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกา
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เรื่องที่ 3 ศาสนิ กชนตัวอย่าง

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบโมเดลซิ ปปา (CIPPA Model)

ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรู้เดิ ม
1. ครูให้นกั เรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) แข่งขันกันตอบคาถามเกีย่ วกับประวัตแิ ละคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของ
พระอานนท์ พระปฏาจาราเถรี นางจูฬสุภทั ทา และนายสุมนมาลาการ
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าการปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกา และ
ผลทีไ่ ด้รบั แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน
ขัน้ ที่ 2 แสวงหาความรู้ใหม่
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสวงหาความรูเ้ รื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง ดังนี้
1) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
2) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
3) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต โต)
4) อนาคาริก ธรรมปาละ
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิ ม
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเลือกทาใบงานเกีย่ วกับศาสนิกชนตัวอย่าง คนละ 1 ท่าน ดังนี้
- หมายเลข 1 ทาใบงานที่ 3.1 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
- หมายเลข 2 ทาใบงานที่ 3.2 เรื่อง พระโพธิ ญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
- หมายเลข 3 ทาใบงานที่ 3.3 เรื่อง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต โต)
- หมายเลข 4 ทาใบงานที่ 3.4 เรื่อง อนาคาริ ก ธรรมปาละ
ขัน้ ที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม
สมาชิกแต่ละหมายเลขในกลุ่มผลัดกันอธิบายความรูแ้ ละผลงานในใบงานทีต่ นรับผิดชอบ ผลัดกันเสนอแนะและ
ซักถามข้อสงสัย
ขัน้ ที่ 5 สรุปและจัดระเบียบความรู้
สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรูเ้ กี่ยวกับคุณธรรมอันเป็ นแบบสาคัญของศาสนิกชนตัวอย่าง และการนาไป
ประยุกต์ใช้
ขัน้ ที่ 6 ปฏิ บตั ิ และ/หรือแสดงผลงาน
ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน
ขัน้ ที่ 7 ประยุกต์ใช้ความรู้
ครูมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนได้เลือกนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของศาสนิกชนตัวอย่างไปประยุกต์ปฏิบตั ิ
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• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนบทความเชิ งวิ เคราะห์ เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก
ศาสนิ กชนตัวอย่าง และชาดก โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิ กชนตัวอย่าง และชาดก
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เทพวิสุทธิญาณ, พระ (อุบล นนฺทโก ป.ธ.9). (2546). พุทธประวัติสงั เขปและศาสนพิ ธีสงั เขป.
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(2) เสฐียร พันธรังสี. (2553). บางแง่มุมเกี่ยวกับพระพุทธองค์. กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชัยการพิมพ์.
(3) เสฐียร พันธรังสี. (2541). พุทธสาวก พุทธสาวิ กา. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
(4) เสฐียร พันธรังสี. (2544). พุทธสาวก พุทธสาวิ กา : ประมวลประวัติพระเถระ พระเถรีสมัยพุทธกาล.
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา.
(5) ดนัย ไชยโยธา. (2548). พระมหากษัตริ ยก์ บั พระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์. กรุงเทพมหานคร :
โอเดียนสโตร์.
(6) ธรรมสภา. (มปป.). ชา สุภทฺโท. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา.
(7) บุญมี แท่นแก้ว. (2551). ประวัติและผลงานนักจริ ยธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.
(8) สุนทร พลามินทร์ และชุตมิ า ธนะปุระ. (2539). นานาทัศนะเกี่ยวกับพระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์
ปยุตฺโต). กรุงเทพมหานคร : มูลนิธพิ ุทธธรรม.
3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วิเคราะห์พุทธประวัติ
4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระอานนท์
5) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง พระปฏาจาราเถรี
6) ใบงานที่ 2.3 เรื่อง นางจูฬสุภทั ทา
7) ใบงานที่ 2.4 เรื่อง นายสุมนมาลาการ
8) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
9) ใบงานที่ 3.2 เรื่อง พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
10) ใบงานที่ 3.3 เรื่อง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต โต)
11) ใบงานที่ 3.4 เรื่อง อนาคาริก ธรรมปาละ
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9.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://th.wikipedia.org/wiki/พุทธประวัติ
- http://th.wikipedia.org/wiki/พระมหาชนก
- http://www.larnbuddhism.com/puttaprawat/
- http://www.larnbuddhism.com/buddha/
- http://th.wikipedia.org/wiki/พระอานนท์
- http://www.dharmathai.org.sawok/sawok09.php
- http://www.dharma-gateway.com/bhikunee/pra-pata-jara.htm
- http://www.palungjit.com/tripitaka/default.phpMcat=4300055
- http://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
- http://th.wikipedia.org/wiki/พระโพธิญาณเถร_(ชา_สุภทฺโท)
- http://th.wikipedia.org/wiki/พระพรหมคุณาภรณ์_(ประยุทธ์_ปยุตฺโต)
- http://th.wikipedia.org/wiki/อนาคาริก_ธรรมปาละ
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินบทความเชิงวิเคราะห์ เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
รายการประเมิ น
1. การวิ เคราะห์
พระพุทธเจ้า
ในฐานะเป็ นมนุษย์
ผู้ฝึกตนได้อย่าง
สูงสุด

2. การวิ เคราะห์
คุณธรรมที่ควรถือ
เป็ นแบบอย่าง
การดาเนิ นชีวิต
ของพุทธสาวก
พุทธสาวิ กา

3. การวิ เคราะห์
คุณธรรมที่ควรถือ
เป็ นแบบอย่าง
การดาเนิ นชีวิต
ของศาสนิ กชน
ตัวอย่าง

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
วิเคราะห์พระพุทธเจ้า
วิเคราะห์พระพุทธเจ้า
วิเคราะห์พระพุทธเจ้า
ในฐานะเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึก ในฐานะเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึก ในฐานะเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึก
ตนได้อย่างสูงสุด ในการ ตนได้อย่างสูงสุด ในการ ตนได้อย่างสูงสุด ใน
ตรัสรู้ การก่อตัง้ วิธกี าร ตรัสรู้ การก่อตัง้ วิธกี าร การตรัสรู้ การก่อตัง้
สอนและการเผยแผ่
สอนและการเผยแผ่
วิธกี ารสอนและการเผย
พระพุทธศาสนา พร้อม พระพุทธศาสนา พร้อม แผ่พระพุทธศาสนา
ยกตัวอย่างประกอบได้ ยกตัวอย่างประกอบได้ พร้อมยกตัวอย่าง
ถูกต้อง 4 ตัวอย่างขึน้ ไป ถูกต้อง 3 ตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง 2
ตัวอย่าง
วิเคราะห์คุณธรรมที่
วิเคราะห์คุณธรรมที่
วิเคราะห์คุณธรรมที่
ควรถือเป็ นแบบอย่าง
ควรถือเป็ นแบบอย่าง
ควรถือเป็ นแบบอย่าง
การดาเนินชีวติ ของ
การดาเนินชีวติ ของ
การดาเนินชีวติ ของ
พระอานนท์ พระปฏาพระอานนท์ พระปฏาพระอานนท์ พระปฏาจาราเถรี จูฬสุภทั ทา
จาราเถรี จูฬสุภทั ทา
จาราเถรี จูฬสุภทั ทา
และสุมนมาลาการ
และสุมนมาลาการ
และสุมนมาลาการ
พร้อมยกตัวอย่าง
พร้อมยกตัวอย่าง
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
ประกอบได้ถูกต้อง
ประกอบได้ถูกต้อง
4 ข้อขึน้ ไป
3 ข้อ
2 ข้อ
วิเคราะห์คุณธรรมที่
วิเคราะห์คุณธรรมที่
วิเคราะห์คุณธรรมที่
ควรถือเป็ นแบบอย่าง
ควรถือเป็ นแบบอย่าง
ควรถือเป็ นแบบอย่าง
การดาเนินชีวติ ของ
การดาเนินชีวติ ของ
การดาเนินชีวติ ของ
พระบาทสมเด็จพระพระบาทสมเด็จพระพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
พระโพธิญาณเถร
พระโพธิญาณเถร
พระโพธิญาณเถร
(ชา สุภท โท) พระ
(ชา สุภท โท) พระ
(ชา สุภท โท) พระ
พรหม-คุณาภรณ์ (ป.อ. พรหม-คุณาภรณ์ (ป.อ. พรหม-คุณาภรณ์ (ป.อ.
ปยุต โต)
ปยุต โต)
ปยุต โต)
และอนาคาริก ธรรมปาละ และอนาคาริก ธรรมปาละ และอนาคาริก ธรรมปาละ
พร้อมยกตัวอย่าง
พร้อมยกตัวอย่าง
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
ประกอบได้ถูกต้อง
ประกอบได้ถูกต้อง
4 ข้อขึน้ ไป
3 ข้อ
2 ข้อ
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ปรับปรุง (1)
วิเคราะห์พระพุทธเจ้า
ในฐานะเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึก
ตนได้อย่างสูงสุด ใน
การตรัสรู้ การก่อตัง้
วิธกี ารสอนและการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง 1
ตัวอย่าง
วิเคราะห์คุณธรรมที่
ควรถือเป็ นแบบอย่าง
การดาเนินชีวติ ของ
พระอานนท์ พระปฏาจาราเถรี จูฬสุภทั ทา
และสุมนมาลาการ
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
1 ข้อ
วิเคราะห์คุณธรรมที่
ควรถือเป็ นแบบอย่าง
การดาเนินชีวติ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
พระโพธิญาณเถร
(ชา สุภท โท) พระ
พรหม-คุณาภรณ์ (ป.อ.
ปยุต โต)
และอนาคาริก ธรรมปาละ
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
1 ข้อ

รายการประเมิ น

ดีมาก (4)
4. การวิ เคราะห์ข้อคิ ด วิเคราะห์ขอ้ คิดสาคัญที่
ที่ได้จากมหาชนก ได้จากมหาชนกชาดก
ได้อย่างมีเหตุผลถูกต้อง
ชาดก
4 ข้อ
5. การเสนอแนวทาง เสนอแนวทางการนา
การนาคุณธรรมอัน คุณธรรมอันเป็ น
เป็ นแบบอย่างของ แบบอย่างของ
พระพุทธเจ้า พุทธ- พระพุทธเจ้า พุทธสาวก
สาวก พุทธสาวิ กา พุทธสาวิกา ศาสนิกชน
ศาสนิ กชนตัวอย่าง ตัวอย่าง และชาดกไป
ประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้
และชาดกไป
4 แนวทาง
ประยุกต์ปฏิ บตั ิ

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
วิเคราะห์ขอ้ คิดสาคัญที่ วิเคราะห์ขอ้ คิดสาคัญที่
ได้จากมหาชนกชาดก
ได้จากมหาชนกชาดก
ได้อย่างมีเหตุผลถูกต้อง ได้อย่างมีเหตุผลถูกต้อง
3 ข้อ
2 ข้อ
เสนอแนวทางการนา
เสนอแนวทางการนา
คุณธรรมอันเป็ น
คุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างของ
แบบอย่างของ
พระพุทธเจ้า พุทธสาวก พระพุทธเจ้า พุทธสาวก
พุทธสาวิกา ศาสนิกชน พุทธสาวิกา ศาสนิกชน
ตัวอย่าง และชาดกไป
ตัวอย่าง และชาดกไป
ประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้
ประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้
3 แนวทาง
2 แนวทาง

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
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ปรับปรุง (1)
วิเคราะห์ขอ้ คิดสาคัญที่
ได้จากมหาชนกชาดก
ได้อย่างมีเหตุผลถูกต้อง
1 ข้อ
เสนอแนวทางการนา
คุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างของ
พระพุทธเจ้า พุทธสาวก
พุทธสาวิกา ศาสนิกชน
ตัวอย่าง และชาดกไป
ประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้
1 แนวทาง

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

18 - 20
14 - 17

ดีมาก
ดี

10 - 13

พอใช้

ต่ากว่า 10

ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
คาชี้ แจง ให้นักเรียนเลือ กคาตอบที่ถูกต้อ งที่สุดเพียงข้อเดียว
1. การที่พ ระพุทธเจ้าทรงบัญญัติปาราชิก 4 นัน้ เนื่ องจาก
สาเหตุใด
ก. มีผู้ติเตียนการกระทาที่ไม่เหมาะสมของ
พุทธศาสนิกชน
ข. เพื่อให้พระสงฆ์ปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบของ
พระพุทธศาสนา
ค. จานวนพระสงฆ์มากขึ้นจาเป็ น ต้องมีวินัยสาหรับ
พระสงฆ์
ง. มีผู้มาบวชจานวนมากกระทาการที่ไม่เหมาะสม
สาหรับบรรพชิตพึง กระทา
2. ข้อใดจัดเป็ นประชาธิปไตยในหมู่พระสงฆ์
ก. การสังคายนาพระวินัยปิ ฎ ก
ข. การประชุมทาอุโบสถสังฆกรรม
ค. ภิกษุ ทุกรูปปฏิบตั ิตนตามศีลของภิก ษุ 227 ข้อ
ง. การกาหนดให้พระสงฆ์ท่บี วชหลังต้องเคารพ
ผู้บวชก่อ น
3. ข้อใดสอดคล้องกับความเป็ น มนุ ษย์ผู้ฝึกตนได้
อย่ างสูง สุ ดของพระพุทธเจ้า
ก. บาเพ็ญเพียรด้วยการทรมานพระวรกายหลายวิธี
ข. ทรงทาทุ กกรกิริยา ซึ่ง เป็ น การกระทาที่ทาได้ยากยิ่ง
ค. ฝึ กฝนตนเองได้ ด้วยความพากเพียร
ด้วยสติปัญญาของตนเอง
ง. มีการฝึ กฝนตนเองหลากหลายทัง้ ฝึ กจาก
พระอาจารย์ และฝึ ก ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
4. การที่พ ระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการทางพระพุทธเจ้า
ส่งผลให้พระอานนท์มีคุ ณลักษณะสาคัญอย่างไร
ก. มีความรู้มากกว่าพระภิกษุ สงฆ์รูปอื่น
ข. ได้รบั การยกย่ องจากพุทธบริษัททัง้ ปวง
ค. เป็ นผู้ท่มี ีความสามารถพิเศษมากหลายด้าน
ง. เป็ นพุทธอุปั ฏ ฐากที่ไม่ เห็นแก่ ลาภ อานวยความ
สะดวกแก่ พุทธบริษัท ใฝ่ เรียนรู้
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5. นักเรียนสามารถนาคุ ณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของ
พระอานนท์ ในข้อใดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ดีท่สี ุด
ก. การเป็ นพุทธอุปั ฏ ฐาก
ข. เป็ นผู้มกั น้ อยอย่างยิ่ง
ค. มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
ง. ใฝ่ รู้ มีความเพียร รู้จกั กาลเทศะ
6. คุณธรรมที่ควรถือ เป็ นแบบอย่ างของพระปฏาจาราเถรี
คือข้อใด
ก. เป็ นผู้แ นะแนวทางการแก้ปัญ หาชีวิตได้ดียิ่ง
ข. เป็ นผู้มกั น้ อยและมีสติอยู่เ สมอ
ค. มีความเพียร รู้จกั ที่ต่าที่สูง
ง. เป็ นพุทธอุปั ฏ ฐากที่ด ีเยี่ยม
7. การกระทาในข้อใดของนางจูฬสุภัททาที่แสดงว่า
เป็ นพุทธสาวิก าตัวอย่าง
ก. ยอมรับโอวาท 10 ข้อ จากบิด ามาปฏิบตั ิ
ข. ชักชวนพ่อสามีและผู้อ่ืนมานับ ถือพระพุทธศาสนา
ค. ไม่ยอมรับนับถือพวกชีเปลือย ซึ่งตระกูลของสามี
นับถือ
ง. ปฏิบตั ิตนตามอนาถบิณฑิกเศรษฐีในการนับถื อ
พระพุทธศาสนา
8. ข้อใดจัดเป็ นคุ ณธรรมที่ควรถือเป็ นแบบอย่างของ
นางจูฬสุภัททา
ก. ใฝ่ เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
ข. เป็ นบุต รที่ดีของบิดามารดา
ค. มีความเมตตากรุ ณาอย่ างยิ่ง
ง. มีความเชื่อมั ่นในตนเองในทางที่ถูกต้อง
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9. การที่น ายสุมนมาลาการถวายดอกไม้ 8 ทะนาน
แด่พ ระพุทธเจ้าแทนที่จะนาไปถวายพระเจ้าพิมพิสารนัน้
การกระทาดัง กล่ าวสอดคล้องกับข้อ ใดมากที่สุด
ก. ความซื่อสัตย์
ข. ความกตัญญู
ค. ความเคารพ
ง. ความกล้าหาญ
10. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หวั ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยสงฆ์ข้นึ 2 แห่ง แสดงว่า พระองค์ทรงมี
คุ ณธรรมอันเป็ นแบบอย่างในเรื่องใด
ก. ทรงเห็นความสัมพันธ์ร ะหว่างศาสนากับศาสนา
ข. ทรงอุปถัมภ์ทานุ บารุงพระพุท ธศาสนา
ค. ทรงเป็ นอุบาสกที่เคร่ง ครัด
ง. ทรงมีวิสยั ทัศน์ กว้างไกล
11. แก่นคาสอนที่ห ลวงพ่อชา วัด หนองป่ าพงเน้ นย้าในการ
สอนพุทธศาสนิกชนอยู่เ สมอ คือข้อใด
ก. มีสติและละทิฐิมานะ
ข. มีความขยันหมั ่นเพียร
ค. มีความซื่อสัตย์
ง. ใฝ่ เรียนรู้

13. ผลงานที่สาคัญที่สุดของท่านอนาคาริก ธรรมปาละ
คือข้อใด
ก. บูรณะปฏิสงั ขรณ์ พุทธสถานที่สาคัญ
ข. ก่อตัง้ สมาคมเกี่ยวกับพระพุท ธศาสนา
ค. ริเริ่มตัง้ โรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา
ง. การฟื้ นฟูพระพุ ทธศาสนาให้ก ลับมาเจริญรุ่งเรือง
ในประเทศศรีลงั กา
14. พุทธสาวก พุทธสาวิกาท่า นใดที่มีหลักในการจดจา
พุทธวจนะได้ดีท่ีสุด
ก. พระอานนท์
ข. นางจูฬสุภัททา
ค. พระปฏาจาราเถรี
ง. นายสุมนมาลาการ
15. มหาชนกชาดกให้ข้อคิดสาคัญ ในเรื่องใด
ก. ความสงบสุข
ข. ความรักชาติ
ค. ความเมตตากรุ ณา
ง. ความพากเพียรพยายาม

12. พระพรหมคุ ณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้ป ระมวลวิธีคิด
ของพระพุทธศาสนามาไว้ในที่เดียวกันเรียกว่า
โยนิโ สมนสิการ พร้อมทัง้ อธิบายอย่างละเอียดนั น้
สอดคล้องกับคุ ณธรรมที่ค วรถือเป็ นแบบอย่ างในข้อใด
ก. มีวินัยในตนเอง
ข. มีความเพียรเป็ น เลิศ
ค. ความเป็ น เลิศทางวิชาการ
ง. ฝึ กฝนตนเองอย่างดีเยี่ยม

ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 2, 14
1. ง

2. ข

3. ค

4. ง

5. ง

6. ก

7. ข

8. ข

9. ง

10. ข

11. ก 12. ค 13. ง

14. ก

15. ง

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พุทธประวัติและชาดก
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระพุทธเจ้าเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึกตนได้อย่างสูงสุด ตรัสรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ทรงก่อตัง้ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีวธิ กี าร
สอนหลากหลายวิธี การศึกษาพุทธประวัติ และชาดก ย่อมทาให้ได้ขอ้ คิดสาคัญเพือ่ นาไปประยุกต์ปฏิบตั ใิ นการดาเนิน
ชีวติ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/2
ม.4-6/14

วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตัง้ วิธกี ารสอน
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัตศิ าสดาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
วิเคราะห์ขอ้ คิดและแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึกตนได้อย่างสูงสุดในการก่อตัง้ วิธกี ารสอน และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้
2) วิเคราะห์ขอ้ คิดทีไ่ ด้จากการศึกษามหาชนกชาดกได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พระพุทธเจ้าในฐานะเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึกตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู)้
2) การก่อตัง้ พระพุทธศาสนา วิธกี ารสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา
3) ชาดก
- มหาชนกชาดก
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
3) ทักษะการสรุปอ้างอิง

2) ทักษะการจัดระเบียบ
4) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิ กชนตัวอย่าง และชาดก
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าความรูเ้ ดิมเรื่อง พุทธประวัติ ตัง้ แต่
ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนได้ข้อคิ ดสาคัญจากการศึกษา
พุทธประวัติอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6 2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 1.1
4. ห้องสมุด
5. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน คละกันตามความสามารถ
คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน
ครูชแ้ี จงให้นักเรียนทางานเป็ นกลุ่มร่วมมือกันและช่วยเหลือกัน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสวงหาความรู้ เรื่อง พุทธประวัติ
เกีย่ วกับการบริหารและธารงรักษาพระพุทธศาสนา ความเป็ น
มนุษย์ผฝู้ ึกตนได้อย่างสูงสุดของพระพุทธเจ้า และชาดกเรื่อง มหาชนกชาดก จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ห้องสมุด และ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาบันทึกลง
ในแบบบันทึกการอ่าน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการค้นคว้ามาอภิปรายร่วมกัน
ในประเด็นสาคัญ ต่อไปนี้
1) พระพุทธศาสนามีหลักการบริหารตามหลักการประชาธิปไตย
อย่างไร
2) พระพุทธเจ้ามีวตั ถุประสงค์อย่างไรในการบัญญัตพิ ระวินัย
3) พระราชกรณียกิจของพระพุทธเจ้าทีแ่ สดงว่าเป็ นผูฝ้ ึกตนได้
ได้แก่เรื่องใด
4) ข้อคิดจากการศึกษามหาชนกชาดก ได้แก่อะไร
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 กิ จกรรมที่เกี่ยวกับประชาธิ ปไตยในหมู่สงฆ์
ได้แก่อะไรบ้าง
(การประชุมทาอุโบสถ สังฆกรรม สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุม การใช้เสียงข้าง
มากในการแก้ปัญหา ฯลฯ)

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 การที่พทุ ธเจ้าสามารถฝึ กตนได้อย่างสูงนัน้
แสดงถึงการมีหลักปฏิ บตั ิ ที่สาคัญอย่างไรบ้าง
(มีความเพียร มีสติ ปั ญญา)

ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมินค่าความรู้
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง วิ เคราะห์พทุ ธประวัติ
2. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยครูเป็ นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มวางแผนปฏิบตั ติ นตามแบบคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างของพระพุทธเจ้า
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด

ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ
1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มปฏิบตั ติ นตามแผนซึง่ ได้วางไว้
2. สมาชิกของกลุ่มผลัดกันเล่าผลของการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่าง
ของพระพุทธเจ้า
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มบันทึกผลการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างของ
พระพุทธเจ้า
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด

 นักเรียนจะนาข้อคิ ดที่ได้จากการศึกษา
เกี่ยวกับความเป็ นมนุษย์ผ้ฝู ึ กตนได้อย่าง
สูงสุดของพระพุทธเจ้าไปเป็ นแนวทางการ
ปฏิ บตั ิ ในเรื่องใดได้บ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

 ถ้าชาวพุทธทุกคนปฏิ บตั ิ ตนตามแบบอย่าง
ของพระพุทธองค์ในการพัฒนาตน จะส่งผลดี
ต่อชีวิตอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพุทธประวัติ การตรัสรู้ การก่อตัง้
พระพุทธศาสนา วิธกี ารสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
ข้อคิดทีไ่ ด้จากมหาชนกชาดก

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
ตรวจใบงานที่ 1.1
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
ใบงานที่ 1.1
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เทพวิสุทธิญาณ, พระ (อุบล นนฺทโก ป.ธ.9). (2546). พุทธประวัติสงั เขปและศาสนพิ ธีสงั เขป.
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(2) เสฐียร พันธรังสี. (2553). บางแง่มุมเกี่ยวกับพระพุทธองค์. กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชัยการพิมพ์.
3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วิเคราะห์พุทธประวัติ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://th.wikipedia.org/wiki/พุทธประวัติ
- http://th.wikipedia.org/wiki/พระมหาชนก
- http://www.larnbuddhism.com/puttaprawat/
- http://www.larnbuddhism.com/buddha/
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วิเคราะห์พุทธประวัติ
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิดทีแ่ สดงถึงพระพุทธเจ้าเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึกตนได้อย่างสูงสุด ตามประเด็นทีก่ าหนด

การตรัสรู้

การก่อตัง้

พระพุทธเจ้า
เป็ นมนุษย์ผ้ฝู ึ กตน
ได้อย่างสูงสุด
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

วิ ธีสอน
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนจะนาข้อคิดทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์การฝึกตนของพระพุทธเจ้า
ไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้อย่างไร

2. นักเรียนคิดว่า จะนาข้อคิดจากการศึกษามหาชนกชาดก ไปประยุกต์ปฏิบตั ติ นได้อย่างไร
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วิเคราะห์พุทธประวัติ

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิดทีแ่ สดงถึงพระพุทธเจ้าเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึกตนได้อย่างสูงสุด ตามประเด็นทีก่ าหนด
(ตัวอย่าง)

ความอดทน
บาเพ็ญเพียร /
ความพากเพียร

ประกาศศาสนา

สติปัญญา
การตรัสรู้

ทดลองด้วย
วิธกี ารต่างๆ

การก่อตัง้
สร้างความเข้าใจ
ในพระธรรมคาสอน

ศึกษาและปฏิบตั ิ

พระพุทธเจ้า
เป็ นมนุษย์ผ้ฝู ึ กตน
ได้อย่างสูงสุด
การบรรยาย

เผยแผ่ดว้ ยตนเอง

พระสงฆ์สาวก
ออกไปเผยแผ่

การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

ปั ญจวัคคีย์

วิ ธีสอน

พระญาติ

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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การปฏิบตั ติ น
เป็นแบบอย่าง

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนจะนาข้อคิดทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์การฝึกตนของพระพุทธเจ้า
ไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้อย่างไร

2. นักเรียนคิดว่า จะนาข้อคิดจากการศึกษามหาชนกชาดก ไปประยุกต์ปฏิบตั ติ นได้อย่างไร

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

ราคา

นามปากกา
ปี ทพ่ี มิ พ์
พ.ศ.

เวลา

1. สาระสาคัญของเรื่อง

2. วิเคราะห์ขอ้ คิด/ประโยชน์ทไ่ี ด้จากเรื่องทีอ่ ่าน

3. สิง่ ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

4. ข้อเสนอแนะของครู

ลงชื่อ
(

นักเรียน
)

ลงชื่อ

ผูป้ กครอง
)

(

ลงชื่อ
(

ครูผสู้ อน
)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้
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4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน 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
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิ น

การแก้ไข
การตัง้ ใจ ปัญหา/หรือ รวม
ทางาน
ปรับปรุง
20
ผลงานกลุ่ม คะแนน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
ความ
ร่วมมือกัน
ทากิ จกรรม

การแสดง
ความ
คิ ดเห็น

การรับฟัง
ความ
คิ ดเห็น

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

3. มีวินัย รับผิดชอบ

4. ใฝ่ เรียนรู้

5. อยูอ่ ย่างพอเพียง

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นและชักชวนผูอ้ ่นื ปฏิบตั ติ ามสิทธิและหน้าทีข่ องพลเมือง
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทากิจกรรมกับสมาชิกในโรงเรียน ชุมชน
และสังคม
1.4 เป็ นผูน้ าหรือเป็ นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ชื่นชม ปกป้ อง
ความเป็ นชาติไทย
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณีย
กิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะกระทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง และครู เป็ นแบบอย่าง
ทีด่ ดี า้ นความซื่อสัตย์
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
และเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพื่อนด้านความซื่อสัตย์
3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ่นื ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน ปฏิบตั ิ
เป็ นปกติวสิ ยั และเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล
5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด
คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่าง
ดี
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

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

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

ระดับคะแนน
4
3
2
1

รายการประเมิ น

5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง ทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งมั ่นในการทางาน 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
7. รักความเป็ นไทย
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ
8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา แบ่งปั นสิง่ ของ ทรัพย์สนิ และอื่นๆ
พร้อมช่วยแก้ปัญหา
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สนิ ของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน ชุมชน
เพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิง่ ทีด่ งี ามตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาประวัตพิ ุทธสาวก พุทธสาวิกา ทาให้ได้แบบอย่างและข้อคิดทีไ่ ด้เพือ่ การดาเนินชีวติ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/14

วิเคราะห์ขอ้ คิดและแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามทีก่ าหนด

2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกา เพือ่ นาไปประยุกต์ในการดาเนินชีวติ ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- พระอานนท์
- จูฬสุภทั ทา

- พระปฏาจาราเถรี
- สุมนมาลาการ

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการจัดระเบียบ
3) ทักษะการสรุปอ้างอิง
4) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คการต่อเรื่องราว (Jigsaw)
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : –

3. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าความประทับใจหรือชื่นชมในพุทธสาวก
พุทธสาวิกา ทีน่ ักเรียนเคยศึกษาประวัตขิ องท่าน และให้เหตุผล
ในความประทับใจหรือชื่นชม ครูอธิบายคุณธรรมของพุทธสาวก
พุทธสาวิกาดังกล่าวเพิม่ เติมให้นักเรียนฟั ง
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนนาแบบอย่างที่ดีของพุทธสาวก
พุทธสาวิ กา ท่านใดไปประยุกต์ ปฏิ บตั ิ บ้าง
และปฏิ บตั ิ อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6 2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 2.1 – ใบงานที่ 2.4
4. ห้องสมุด
5. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

4. นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1)
กาหนดหมายเลขประจาตัว ตัง้ แต่หมายเลข 1-4 ตามลาดับ
เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้าน
5. สมาชิกกลุ่มบ้านแยกย้ายกันไปหากลุ่มใหม่ทม่ี หี มายเลขเดียวกัน
เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้วให้กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญร่วมกัน
ศึกษาความรู้ จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ห้องสมุด
และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วทาใบงาน ดังนี้
- หมายเลข 1 ศึกษาความรูเ้ รือ่ ง พระอานนท์ และทา
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระอานนท์
- หมายเลข 2 ศึกษาความรูเ้ รือ่ ง พระปฏาจาราเถรี และทา
ใบงานที่ 2.2 เรื่อง พระปฏาจาราเถรี
- หมายเลข 3 ศึกษาความรูเ้ รือ่ ง นางจูฬสุภทั ทา และทา
ใบงานที่ 2.3 เรื่อง นางจูฬสุภทั ทา
- หมายเลข 4 ศึกษาความรูเ้ รือ่ ง นายสุมนมาลาการ และทา
ใบงานที่ 2.4 เรื่อง นายสุมนมาลาการ
6. สมาชิกกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ ผลัดกันอธิบายทบทวนความรูแ้ ละผลงาน
ในใบงานทีต่ นรับผิดชอบจนมีความเข้าใจกระจ่างชัดเจน แล้วกลับ
เข้าสู่กลุ่มเดิม (กลุ่มบ้าน)
7. สมาชิกแต่ละหมายเลขผลัดกันอธิบายความรูแ้ ละผลงานทีต่ น
รับผิดชอบ ผลัดกันซักถามข้อสงสัย และอภิปรายความรูจ้ น
มีความเข้าใจกระจ่างชัดเจน
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนได้ข้อคิ ดอะไรบ้างเกี่ยวกับการศึกษา
ประวัติพระอานนท์ พระปฏาจาราเถรี
นางจูฬสุภทั ทา และนายสุมนมาลาการ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

8. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน
ตามความเหมาะสม และให้กลุ่มอื่นทีม่ คี วามคิดเห็นหรือผลงาน
แตกต่างกันออกไปได้นาเสนอเพิม่ เติม
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอแนะแนวทางการนาคุณธรรม
อันเป็ นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกาไปประยุกต์ปฏิบตั ิ
จากนัน้ ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบตั ติ นตามหลัก
คุณธรรม ของพุทธสาวก พุทธสาวิกา
10. นักเรียนแต่ละคนผลัดกันเล่าผลของการปฏิบตั ติ นตามหลัก
คุณธรรมของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ในชัวโมงเรี
่
ยนต่อไป
11. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของ
พุทธสาวก พุทธสาวิกา
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนจะนาข้อคิ ดจากคุณธรรม
อันเป็ นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิ กา
ไปเผยแผ่แก่ผ้อู ื่นได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ตรวจใบงานที่ 2.2
ตรวจใบงานที่ 2.3
ตรวจใบงานที่ 2.4
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.2
ใบงานที่ 2.3
ใบงานที่ 2.4
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เสฐียร พันธรังสี. (2541). พุทธสาวก พุทธสาวิ กา. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
(2) เสฐียร พันธรังสี. (2544). พุทธสาวก พุทธสาวิ กา : ประมวลประวัติพระเถระ พระเถรีสมัยพุทธกาล.
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา.
3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระอานนท์
4) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง พระปฏาจาราเถรี
5) ใบงานที่ 2.3 เรื่อง นางจูฬสุภทั ทา
6) ใบงานที่ 2.4 เรื่อง นายสุมนมาลาการ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://th.wikipedia.org/wiki/พระอานนท์
- http://www.dharmathai.org.sawok/sawok09.php
- http://www.dharma-gateway.com/bhikunee/pra-pata-jara.htm
- http://www.palungjit.com/tripitaka/default.phpMcat=4300055
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระอานนท์
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ประวัตพิ ระอานนท์ แล้วตอบคาถาม
1. การทีพ่ ระอานนท์ทลู ขอพร (เงือ่ นไข) ข้อที่ 1-4 แสดงถึงคุณลักษณะของพระอานนท์อย่างไร

2. การทีพ่ ระอานนท์ทลู ขอพร (เงือ่ นไข) ข้อที่ 5-8 แสดงถึงคุณลักษณะของพระอานนท์อย่างไร

3. พระอานนท์ได้รบั การยกย่องมีความเป็ นเลิศ (เอตทัคคะ) ในด้านใดบ้าง

4. เพราะเหตุใด พระมหากัสสปะจึงเหลือทีน่ งไว้
ั ่ สาหรับพระอานนท์ในการประชุมสังคายนา ซึง่ จะต้องมีพระอรหันต์
500 รูป

5. คุณธรรมทีค่ วรยึดถือเป็ นแบบอย่างของพระอานนท์ ได้แก่อะไรบ้าง
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระอานนท์

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ประวัตพิ ระอานนท์ แล้วตอบคาถาม
1. การทีพ่ ระอานนท์ทลู ขอพร (เงือ่ นไข) ข้อที่ 1-4 แสดงถึงคุณลักษณะของพระอานนท์อย่างไร
1) ท่านไม่เห็นแก่ลาภ เช่น จีวร อาหารจากการบิณฑบาต
2) ท่านไม่ตอ้ งการอภิสทิ ธิเ์ หนือพระสาวกอืน่ เช่น ไม่ให้พระอานนท์อยู่ในพระคันธกุฏเิ ดียวกับพระพุทธเจ้า และไม่นาพระอานนท์
ไปในทีน่ ิมนต์ดว้ ย

2. การทีพ่ ระอานนท์ทลู ขอพร (เงือ่ นไข) ข้อที่ 5-8 แสดงถึงคุณลักษณะของพระอานนท์อย่างไร
1) ท่านเป็นผูท้ มี ่ คี วามรอบคอบ ทาหน้าทีพ่ ทุ ธอุปัฏฐากได้ดี สามารถอานวยความสะดวกแก่พุทธบริษทั ด้วยความเอื้อเฟื้อทุกโอกาส
โดยการจัดการงานเรือ่ งนิมนต์พระพุทธองค์ และจัดให้ผทู้ มี ่ าไกลมาขอเข้าเฝ้ าพระพุทธองค์ ให้พระอานนท์นาเข้าเฝ้ าได้ทนั ที
2) ท่านเป็นผูท้ ขี ่ ยันและใฝ่ เรียนรู้ มองเห็นการณ์ไกลในการปกป้ องเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า เช่น เมือ่ พระอานนท์มคี วามสงสัย
ในเรือ่ งใดก็สามารถทูลถามพระพุทธองค์ และเมือ่ พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรม โดยทีพ่ ระอานนท์ไม่ได้อยูใ่ นทีน่ นั ้ ก็ขอให้
พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรือ่ งนัน้ ให้พระอานนท์ฟัง

3. พระอานนท์ได้รบั การยกย่องมีความเป็ นเลิศ (เอตทัคคะ) ในด้านใดบ้าง
1) เป็นพหูสตู ผูค้ งแก่เรียน ใฝ่ รู้ ใฝ่ สดับอย่างยิง่
2) เป็นผูม้ สี ติ ความระลึกได้ และความตืน่ ตัวตลอดเวลา
3) เป็นผูม้ วี ธิ จี ดจาพุทธวจนะได้เป็นอย่างดี
4) เป็นผูม้ คี วามเพียรพยายามอย่างยิง่
5) เป็นพุทธอุปัฏฐาก คอยรับใช้สนองงานพระพุทธองค์อย่างดี

4. เพราะเหตุใด พระมหากัสสปะจึงเหลือทีน่ งไว้
ั ่ สาหรับพระอานนท์ในการประชุมสังคายนา ซึง่ จะต้องมีพระอรหันต์
500 รูป
เพราะพระอานนท์เป็นพุทธสาวกทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ กับพระพุทธองค์ได้ฟังธรรมและจดจาธรรมได้มากกว่าพระสาวกองค์อนื ่ แต่ไม่อาจ
รับท่านเข้าร่วมทาสังคายนาได้ เพราะพระอานนท์ยงั มิได้บรรลุอรหันต์

5. คุณธรรมทีค่ วรยึดถือเป็ นแบบอย่างของพระอานนท์ ได้แก่อะไรบ้าง
1) เป็นผูใ้ ฝ่ รอู้ ย่างยิง่
3) มีหลักในการจดจาพุทธวจนะ
5) เป็นผูร้ จู้ กั กาลเทศะอย่างยิง่
7) เป็นผูม้ คี วามเมตตากรุณาอย่างยิง่

2) เป็นผูม้ สี ติเสมอ
4) มีความเพียรกล้า
6) เป็นผูม้ องการณ์ไกล
8) เป็นผูม้ กั น้อยอย่างยิง่
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ใบงานที่ 2.2 เรื่อง พระปฏาจาราเถรี
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. เพราะเหตุใด สามีของนางปฏาจาราจึงไม่ยอมพานางกลับไปคลอดลูกทีบ่ า้ นบิดามารดาทีเ่ มืองสาวัตถี

2. เพราะเหตุใด นางปฏาจาราจึงกลายเป็ นคนมีสติวปิ ลาส

3. พระพุทธเจ้าทรงเตือนสตินางปฏาจาราอย่างไรบ้าง

4. เหตุการณ์หลังบวชของพระปฏาจาราเถรี “พระปฏาจาราเถรี เทน้ าจากหม้อดินล้างเท้า มองเห็นน้าไหลไปหน่อยหนึ่ง
แล้วซึมหายไปในดิน เทครัง้ ทีส่ องน้ าไหลไปไกลกว่าเดิมแล้วก็หายไป เทไปครัง้ ทีส่ ามน้าไหลไปไกลกว่านัน้ อีก แล้วซึม
หายไป” เป็ นข้อคิดของพระปฏาจาราเถรีอย่างไรบ้าง

5. คุณธรรมทีค่ วรยึดถือเป็ นแบบอย่างของพระปฏาจาราเถรี คืออะไร
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ใบงานที่ 2.2 เรื่อง พระปฏาจาราเถรี

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถาม
1. เพราะเหตุใด สามีของนางปฏาจาราจึงไม่ยอมพานางกลับไปคลอดลูกทีบ่ า้ นบิดามารดาทีเ่ มืองสาวัตถี
สามีของนางกลัวความผิดทีต่ นพานางปฏาจาราหนีไปอยู่ดว้ ยกัน โดยทีบ่ ดิ ามารดาไม่ยนิ ยอม

2. เพราะเหตุใด นางปฏาจาราจึงกลายเป็ นคนมีสติวปิ ลาส
เพราะมีความเสียใจทีส่ ามีถูกงูพษิ กัดตาย ลูกชายคนเล็กถูกเหยีย่ วจิกเอาไปต่อหน้า และลูกชายคนโตถูกกระแสน้ าพัดหายไป
เป็นชีวติ ทีผ่ ่านความโหดร้ายในเวลาทีใ่ กล้เคียงกัน ต่อมาก็ได้ขา่ วว่า บิดามารดาทีเ่ ป็นทีพ่ งึ ่ สุดท้ายถูกฟ้ าผ่าบ้านไฟลุกไหม้
คลอกตายรวมทัง้ คนในบ้านด้วย เธอจึงไม่สามารถทาจิตให้เป็นปกติได้

3. พระพุทธเจ้าทรงเตือนสตินางปฏาจาราอย่างไรบ้าง
1) ไม่ให้คดิ มาก เพราะเหตุการณ์ทผี ่ ่านไปแล้วไม่สามารถทาให้กลับคืนมาได้อกี คือ สามี ลูกทัง้ สอง บิดามารดา พีชายของนาง
่
ตายไปแล้วก็ไม่สามารถฟื้นคืนชีวติ มาได้
2) ไม่ให้ประมาท ให้พงึ ่ ตนเอง ไม่มใี ครทีจ่ ะช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเอง

4. เหตุการณ์หลังบวชของพระปฏาจาราเถรี “พระปฏาจาราเถรี เทน้ าจากหม้อดินล้างเท้า มองเห็นน้าไหลไปหน่อยหนึ่ง
แล้วซึมหายไปในดิน เทครัง้ ทีส่ องน้ าไหลไปไกลกว่าเดิมแล้วก็หายไป เทไปครัง้ ทีส่ ามน้าไหลไปไกลกว่านัน้ อีก แล้วซึม
หายไป” เป็ นข้อคิดของพระปฏาจาราเถรีอย่างไรบ้าง
ชีวติ คนเราเหมือนน้ าทีอ่ อกจากหม้อน้ า บางคนก็ตายตัง้ แต่อายุยงั น้อย บางคนก็ตายเมือ่ เข้ามัชฌิมวัย บางคนก็อยู่นานจนถึง
ปั จฉิมวัยจึงตาย ชีวติ นี้ต่างไม่แน่นอน

5. คุณธรรมทีค่ วรยึดถือเป็ นแบบอย่างของพระปฏาจาราเถรี คืออะไร
1) เป็นผูม้ คี วามตัง้ ใจจริง
2) เป็นผูแ้ นะแนวทางชีวติ ทีด่ ยี งิ ่

98

พระพุทธศาสนา ม.6

ใบงานที่ 2.3 เรื่อง นางจูฬสุภทั ทา
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถาม
1. เพราะเหตุใด นางจูฬสุภทั ทาจึงเป็ นผูท้ ช่ี อบทาบุญและมีความมันคงในพระรั
่
ตนตรัย

2. โอวาทของอนาถบิณฑิกเศรษฐีทใ่ี ห้แก่นางจูฬสุภทั ทาทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ นในเรื่องความลับภายในครอบครัว
โดยเฉพาะ คืออะไร

3. โอวาทของอนาถบิณฑิกเศรษฐีทใ่ี ห้แก่นางจูฬสุภทั ทาเกีย่ วกับการทีผ่ ู้อ่นื มายืมสิง่ ของเครื่องใช้อย่างไรบ้าง

4. เพราะเหตุใด อุคคเศรษฐีจงึ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

5. คุณธรรมทีค่ วรถือเป็ นแบบอย่างของนางจูฬสุภทั ทา คืออะไร
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ใบงานที่ 2.3 เรื่อง นางจูฬสุภทั ทา

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถาม
1. เพราะเหตุใด นางจูฬสุภทั ทาจึงเป็ นผูท้ ช่ี อบทาบุญและมีความมันคงในพระรั
่
ตนตรัย
เพราะมีแบบอย่างทีท่ าให้นางจูฬสุภทั ทามีความศรัทธาและยึดถือมาตัง้ แต่เยาว์ บิดาของท่าน คือ อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นผูท้ ี ่
นับถือพระพุทธเจ้าและเคารพพระสงฆ์มาก พานางวิสาขาไปวัดเช้า-เย็นทุกวัน และนาอาหารและยาไปถวายพระภิกษุสงฆ์
ทีบ่ า้ นของอนาถบิณฑิกเศรษฐีกถ็ วายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์เป็นประจา

2. โอวาทของอนาถบิณฑิกเศรษฐีทใ่ี ห้แก่นางจูฬสุภทั ทาทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ นในเรื่องความลับภายในครอบครัว
โดยเฉพาะ คืออะไร
1) ไฟในอย่านาออก หมายถึง อย่านาเอาความลับหรือความไม่ดภี ายในครอบครัวไปเล่าให้คนภายนอกฟั ง
2) ไฟนอกอย่านาเข้า หมายถึง อย่านาเอาคาทีค่ นอืน่ นินทาคนภายในครอบครัวมาเล่าสู่กนั ฟั ง

3. โอวาทของอนาถบิณฑิกเศรษฐีทใ่ี ห้แก่นางจูฬสุภทั ทาเกีย่ วกับการทีผ่ อู้ ่นื มายืมสิง่ ของเครื่องใช้อย่างไรบ้าง
1) จงให้แก่คนทีใ่ ห้ หมายถึง คนทีย่ มื ของใช้แล้วนามาคืน คราวต่อไปถ้าเขามายืมอีกก็ควรให้ยมื
2) จงอย่าให้แก่คนทีไ่ ม่ให้ หมายถึง คนทีย่ มื ของใช้แล้วไม่คนื ไม่ควรให้ยมื อีก
3) จงให้แก่คนทีใ่ ห้และไม่ให้ หมายถึง ญาติมติ ร ถึงเขาจะเอาสิง่ ของทีเ่ คยหยิบยืมกลับมาคืนให้หรือไม่คนื ให้กต็ าม ก็ควรให้ยมื อีก

4. เพราะเหตุใด อุคคเศรษฐีจงึ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
เพราะนางจูฬสุภทั ทา ได้นมิ นต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกให้เสด็จมาเสวยพระกระยาหารเช้าทีบ่ า้ นอุคคเศรษฐี
และพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจนทาให้เศรษฐีเกิดความเลือ่ มใสและมอบตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า

5. คุณธรรมทีค่ วรถือเป็ นแบบอย่างของนางจูฬสุภทั ทา คืออะไร
1) เป็นบุตรทีด่ ขี องบิดามารดา
2) ดาเนินตามแบบอย่างทีด่ ขี องบรรพชน
3) เป็นผูม้ ั ่นคงในพระรัตนตรัย
4) เป็นพุทธสาวิกาตัวอย่าง เผยแผ่พทุ ธธรรมและปฏิบตั ติ าม
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ใบงานที่ 2.4 เรื่อง นายสุมนมาลาการ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. เพราะเหตุใด นายสุมนมาลาการจึงตัดสินใจนาดอกไม้ทงั ้ หมดทีซ่ อ้ื ไปถวายพระเจ้าพิมพิสารถวายแด่พระพุทธเจ้า

2. เพราะเหตุใด พระเจ้าพิมพิสารจึงไม่ทรงลงโทษนายสุมนมาลาการทีไ่ ม่นาดอกไม้ไปถวายพระองค์

3. เพราะเหตุใด ภรรยาของนายสุมนมาลาการจึงดุด่าว่ากล่าวที่นายสุมนมาลาการนาดอกไม้ไปถวายพระพุทธเจ้า

4. เพราะเหตุใด พุทธองค์จงึ ตรัสกับภิกษุเปรียบเทียบการกระทาของนายสุมนมาลาการว่า เป็ นกรรมดี

5. คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของนายสุมนมาลาการ คืออะไร
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ใบงานที่ 2.4 เรื่อง นายสุมนมาลาการ

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. เพราะเหตุใด นายสุมนมาลาการจึงตัดสินใจนาดอกไม้ทงั ้ หมดทีซ่ อ้ื ไปถวายพระเจ้าพิมพิสารถวายแด่พระพุทธเจ้า
เพราะเขาคิดว่า การบูชาพระพุทธเจ้า ย่อมทาให้เกิดอานิสงส์แก่เขาทัง้ โลกนี้และโลกหน้า แต่ถา้ นาดอกไม้ไปถวายพระราชา
เหมือนทุกวัน แล้วพระราชาพระราชทานทรัพย์ให้ ทรัพย์นนั ้ ก็สามารถยังชีพได้ในชีวติ นี้เท่านัน้

2. เพราะเหตุใด พระเจ้าพิมพิสารจึงไม่ทรงลงโทษนายสุมนมาลาการทีไ่ ม่นาดอกไม้ไปถวายพระองค์
เพราะพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน มีความศรัทธามั ่นคงในพระรัตนตรัย ทรงทาบุญถวายภัตตาหาร
แด่พระพุทธเจ้าเป็นประจา

3. เพราะเหตุใด ภรรยาของนายสุมนมาลาการจึงดุด่าว่ากล่าวที่นายสุมนมาลาการนาดอกไม้ไปถวายพระพุทธเจ้า
เพราะนางมีความเกรงกลัวว่า จะถูกลงอาญาจากพระราชา ถ้านายสุมนมาลาการได้รบั โทษจากพระราชา นางอาจต้องถูก
ลงโทษด้วย

4. เพราะเหตุใด พุทธองค์จงึ ตรัสกับภิกษุเปรียบเทียบการกระทาของนายสุมนมาลาการว่า เป็ นกรรมดี
เพราะเป็นกรรมทีน่ ายสุมนมาลาการกระทาไปแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง ผูก้ ระทาก็มคี วามอิม่ ใจมีความสุข

5. คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของนายสุมนมาลาการ คืออะไร
1) เป็นผูซ้ อื ่ ตรงต่อหน้าที ่
2) เป็นผูค้ ดิ เป็นทาเป็น
3) เป็นคนกล้าหาญ
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน 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
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิ น

ความตัง้ ใจ
ความ
ความ
การตรงต่อ
ผลสาเร็จ
รวม
ในการ
สะอาด
รับผิดชอบ
เวลา
ของงาน
20
ทางาน
เรียบร้อย
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 รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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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 รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

3. มีวินัย รับผิดชอบ

4. ใฝ่ เรียนรู้

5. อยูอ่ ย่างพอเพียง

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นและชักชวนผูอ้ ่นื ปฏิบตั ติ ามสิทธิและหน้าทีข่ องพลเมือง
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทากิจกรรมกับสมาชิกในโรงเรียน ชุมชน
และสังคม
1.4 เป็ นผูน้ าหรือเป็ นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ชื่นชม ปกป้ อง
ความเป็ นชาติไทย
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณีย
กิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะกระทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง และครู เป็ นแบบอย่าง
ทีด่ ดี า้ นความซื่อสัตย์
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
และเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพื่อนด้านความซื่อสัตย์
3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ่นื ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน ปฏิบตั ิ
เป็ นปกติวสิ ยั และเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล
5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด
คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่าง
ดี
5.3 ปฏิบตั ติ นและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.4 ไม่เอาเปรียบผูอ้ ่นื และไม่ทาให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมือ่ ผูอ้ ่ืน
กระทาผิดพลาด
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ระดับคะแนน
4
3
2
1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

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

ระดับคะแนน
4
3
2
1

รายการประเมิ น

5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง ทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งมั ่นในการทางาน 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
7. รักความเป็ นไทย
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ
8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา แบ่งปั นสิง่ ของ ทรัพย์สนิ และอื่นๆ
พร้อมช่วยแก้ปัญหา
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สนิ ของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน ชุมชน
เพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิง่ ทีด่ งี ามตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ศาสนิกชนตัวอย่าง
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาประวัตศิ าสนิกชนตัวอย่างทาให้ได้แบบอย่างและข้อคิดทีด่ ี เพือ่ นาไปใช้ในการดาเนินชีวติ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/14

วิเคราะห์ขอ้ คิดและแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามทีก่ าหนด

2.4 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของศาสนิกชนตัวอย่าง เพือ่ นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.3 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ศาสนิกชนตัวอย่าง
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
- พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

- พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
- อนาคาริก ธรรมปาละ

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการจัดระเบียบ
3) ทักษะการสรุปอ้างอิง
3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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(ชั่วโมงที่ 1)

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบโมเดลซิ ปปา (CIPPA Model)
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
ชัวโมงที
่
่1
ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรู้เดิ ม
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูทบทวนความรูเ้ ดิม โดยให้นกั เรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมจาก
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) แข่งขันกันตอบคาถามเกีย่ วกับประวัติ
และคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของพระอานนท์ พระปฏาจาราเถรี
นางจูฬสุภทั ทา และนายสุมนมาลาการ
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มนังล้
่ อมวงกันผลัดกันเล่าการปฏิบตั ติ นตาม
คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกา และผลที่
ได้รบั ให้เพื่อนคนอื่นในกลุ่มฟั ง
3. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มสรุปผลของการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างของ
พุทธสาวก พุทธสาวิกา ให้เพื่อนฟั งทีห่ น้าชัน้ เรียน ครูแสดงความ
ชื่นชมและให้ขอ้ เสนอแนะ จากนัน้ ให้นักเรียนตอบคาถามกระตุน้
ความคิด

 นักเรียนสามารถนาหลักคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างของศาสนิ กชนตัวอย่างไปปฏิ บตั ิ
ได้ทุกข้อหรือไม่ อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 แสวงหาความรู้ใหม่
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ห้องสมุด
4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสวงหาความรูเ้ รื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง
ในหัวข้อต่อไปนี้
1) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
2) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
3) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต โต)
4) อนาคาริก ธรรมปาละ
โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้ จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้า
เพิม่ เติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วบันทึกความรูท้ ่ี
ได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 นักเรียนได้ข้อคิ ดสาคัญจากการศึกษา
ประวัติของศาสนิ กชนตัวอย่างในเรื่องใดบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

(ชั่วโมงที่ 2)

ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิ ม
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 3.1 - 3.4

1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มทาใบงานเกีย่ วกับศาสนิกชนตัวอย่าง
คนละ 1 ท่าน ดังนี้
- หมายเลข 1 ทาใบงานที่ 3.1 เรื่อง พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
- หมายเลข 2 ทาใบงานที่ 3.2 เรื่อง พระโพธิ ญาณเถร
(ชา สุภทฺโท)
- หมายเลข 3 ทาใบงานที่ 3.3 เรื่อง พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต)
- หมายเลข 4 ทาใบงานที่ 3.4 เรื่อง อนาคาริก ธรรมปาละ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 พระโพธิ ญาณเถร (ชา สุภทฺ โท) และ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
มีคณ
ุ ธรรมด้านความเพียรเป็ นเลิ ศ
ที่ คล้ายคลึงกันในเรื่องใด
(ปฏิบตั กิ จิ วัตรตามหน้าทีข่ องภิกษุ)

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 3.1 – 3.4

1. สมาชิกแต่ละหมายเลขผลัดกันอธิบายผลงานการตอบคาถาม
ในใบงานทีต่ นรับผิดชอบ สมาชิกคนอื่นช่วยกันแสดงความคิดเห็น
เพิม่ เติม และซักถามข้อสงสัยระหว่างกัน โดยครูช่วยเสนอแนะหรือ
อธิบายเพิม่ เติมในข้อสงสัย จนนักเรียนมีความเข้าใจชัดเจน
2. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 3.1 – 3.4

ขัน้ ที่ 5 สรุปและจัดระเบียบความรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรูเ้ กีย่ วกับคุณธรรมอันเป็ น
แบบสาคัญของศาสนิกชนตัวอย่าง และแนวทางการนาไปประยุกต์
ปฏิบตั ิ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของศาสนิ กชน
ตัวอย่างที่นักเรียนสามารถนามาใช้ในการ
พัฒนาด้านการเรียนของนักเรียนได้แก่
อะไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 6 ปฏิ บตั ิ และ/หรือแสดงผลงาน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

คาถามกระตุ้นความคิ ด

ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยสมาชิกกลุ่มอื่น
แสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง จากนัน้
นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 ศาสนิ กชนตัวอย่างท่านใด จัดว่าเป็ นผู้มี
ความเป็ นเลิ ศทางวิ ชาการ และนักเรียน
สามารถนาแบบอย่างของท่านไปประยุกต์ใช้
อย่างไรบ้าง
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ขัน้ ที่ 7 ประยุกต์ใช้ความรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนได้เลือกนาคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างของศาสนิกชนตัวอย่างไปประยุกต์ปฏิบตั ิ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

•

 นักเรียนจะนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
ของศาสนิ กชนตัวอย่างท่านใดไปปฏิ บตั ิ ได้
บ้าง และปฏิ บตั ิ ตามคุณธรรมในเรื่องใด
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนบทความเชิ งวิ เคราะห์ เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิ กชน
ตัวอย่าง และชาดก โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การวิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผฝู้ ึกตนได้อย่างสูงสุด
2) การวิเคราะห์คุณธรรมทีค่ วรถือเป็นแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของพุทธสาวก พุทธสาวิกา
3) การวิเคราะห์คุณธรรมทีค่ วรถือเป็นแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของศาสนิกชนตัวอย่าง
4) การวิเคราะห์ขอ้ คิดทีไ่ ด้จากมหาชนกชาดก
5) การเสนอแนวทางการนาคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระพุทธเจ้า พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง
และชาดกไปประยุกต์ปฏิบตั ิ

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิ กชนตัวอย่าง และชาดก
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7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 3.1
ตรวจใบงานที่ 3.2
ตรวจใบงานที่ 3.3
ตรวจใบงานที่ 3.4
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
ตรวจบทความเชิงวิเคราะห์ เรื่อง พุทธประวัติ
พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก

เครื่องมือ
ใบงานที่ 3.1
ใบงานที่ 3.2
ใบงานที่ 3.3
ใบงานที่ 3.4
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
แบบประเมินบทความเชิงวิเคราะห์ เรื่อง
พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง
และชาดก

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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6

8.1 สือ่ การเรียนรู้

2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) ดนัย ไชยโยธา. (2548). พระมหากษัตริ ยก์ บั พระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์. กรุงเทพมหานคร :
โอเดียนสโตร์.
(2) ธรรมสภา. (มปป.). ชา สุภทฺโท. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา.
(3) บุญมี แท่นแก้ว. (2551). ประวัติและผลงานนักจริ ยธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.
(4) สุนทร พลามินทร์ และชุตมิ า ธนะปุระ. (2539). นานาทัศนะเกี่ยวกับพระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์
ปยุตฺโต). กรุงเทพมหานคร : มูลนิธพิ ุทธธรรม.
3) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
4) ใบงานที่ 3.2 เรื่อง พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
5) ใบงานที่ 3.3 เรื่อง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต โต)
6) ใบงานที่ 3.4 เรื่อง อนาคาริก ธรรมปาละ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
- http://th.wikipedia.org/wiki/พระโพธิญาณเถร_(ชา_สุภทฺโท)
- http://th.wikipedia.org/wiki/พระพรหมคุณาภรณ์_(ประยุทธ์_ปยุตฺโต)
- http://th.wikipedia.org/wiki/อนาคาริก_ธรรมปาละ
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินบทความเชิงวิเคราะห์
เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

การวิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็ นมนุษย์
ผูฝ้ ึกตนได้ อย่างสูงสุด
การวิเคราะห์คุณธรรมทีค่ วรถือเป็ นแบบอย่าง
การดาเนินชีวติ ของพุทธสาวก พุทธสาวิกา
การวิเคราะห์คุณธรรมทีค่ วรถือเป็ นแบบอย่าง
การดาเนินชีวติ ของศาสนิกชนตัวอย่าง
การวิเคราะห์ขอ้ คิดทีไ่ ด้จากมหาชนกชาดก
การเสนอแนวทางการนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
ของพระพุทธเจ้า พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชน
ตัวอย่าง และชาดกไปประยุกต์ปฏิบตั ิ
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
=
ดี
=
พอใช้
=
ปรับปรุง =

4
3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

18 - 20

ดีมาก

14 - 17

ดี

10 - 13

พอใช้

ต่ากว่า 10

ปรับปรุง
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ใบงานที่ 3.1 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเป็ นอุบาสกทีเ่ คร่งครัดตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง จงอธิบาย

2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงอุปถัมภ์ทานุบารุงพระพุทธศาสนาอย่างดียงิ่ ในเรื่องใดบ้าง

3. พระราชกรณียกิจข้อใดทีแ่ สดงว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล

4. ข้อคิดสาคัญจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทีน่ กั เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
คืออะไร จงยกตัวอย่างประกอบ
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ใบงานที่ 3.1 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเป็ นอุบาสกทีเ่ คร่งครัดตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
ทรงมีศรัทธามั ่นคงในพระรัตนตรัย เช่น ก่อนเสด็จฯ ประพาสทวีปยุโรป พระองค์ได้เสด็จฯ ไปถวายคาปฏิญาณต่อทีป่ ระชุมสงฆ์
ว่า จะไม่ยนิ ดีในคาสอนของศาสนาอืน่ ใดนอกจากพระพุทธศาสนา จักไม่มเี พศสัมพันธ์กบั สตรีอนื ่ ใด หลีกเลีย่ งการดืม่ สุรา
และทรงปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยพระราชปฏิญาณทีใ่ ห้ไว้กบั พระสงฆ์

2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงอุปถัมภ์ทานุบารุงพระพุทธศาสนาอย่างดียงิ่ ในเรื่องใดบ้าง
1) ทรงสนใจการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมของพระสงฆ์ และทรงพระราชทานนิตยภัตแก่พระภิกษุและสามเณรทีส่ อบไล่ได้เปรียญ
3 ประโยค และถ้ารูปใดสอบได้เปรียญสูงๆ ตัง้ แต่อายุน้อยก็จะพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้อุปสมบทเป็นนาคหลวง
2) ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหามกุฏราชวิทยาลัย เพือ่ เป็นทีเ่ ล่าเรียน
พระไตรปิฎก และวิชาชีพชัน้ สูง

3. พระราชกรณียกิจข้อใดทีแ่ สดงว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล
1) ทรงนารูปแบบการปกครองของตะวันตกมาใช้อย่างเหมาะสมกับวิถชี วี ติ ไทย
2) การปลดปล่อยลูกทาส ซึง่ นาไปสู่การเลิกทาสอย่างเป็นขัน้ ตอน และให้การศึกษาควบคู่ไป เพือ่ เป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพทาให้การเลิกทาสเป็นไปอย่างราบรืน่ ไม่เสียเลือดเนื้อ

4. ข้อคิดสาคัญจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทีน่ กั เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
คืออะไร จงยกตัวอย่างประกอบ

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 3.2 เรื่อง พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. หลวงพ่อชาเป็ นผูท้ ฝ่ี ึกฝนตนในด้านการศึกษาอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ

2. หลวงพ่อชาเป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั ติ นด้วยความเพียรพยายาม มานะ อดทน อย่างไรบ้าง

3. การปฏิบตั ติ นของหลวงพ่อชาแบบใดทีจ่ ดั ว่า มีความขยันเป็ นเลิศ

4. หลวงพ่อชาเป็ นตัวอย่างของการนาวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการมาใช้อย่างไรบ้าง

5. หลวงพ่อชามีวธิ สี อนทีย่ อดเยีย่ มอย่างไรบ้าง

6. นักเรียนจะนาแบบอย่างการปฏิบตั ติ นของหลวงพ่อชาไปประยุกต์ปฏิบตั อิ ย่างไรบ้าง
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ใบงานที่ 3.2 เรื่อง พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. หลวงพ่อชาเป็ นผูท้ ฝ่ี ึกฝนตนในด้านการศึกษาอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ
เมือ่ เป็นพระผูน้ ้อยก็หมั ่นศึกษาพระปริยตั ธิ รรมด้วยความเพียรพยายาม คือ นักธรรมและบาลีจนจบนักธรรมเอก จบบาลีไวยากรณ์

2. หลวงพ่อชาเป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั ติ นด้วยความเพียรพยายาม มานะ อดทน อย่างไรบ้าง
ท่านบาเพ็ญเพียรในการปฏิบตั ธิ รรมตามคาแนะนาของพระนักปฏิบตั หิ ลายท่าน และปฏิบตั ทิ ดลองอย่างหนัก เช่น อยู่ในป่ าช้า
อันวิเวกวังเวงน่ากลัว แต่ท่านก็ผ่านพ้นไปได้ ท่านเป็นพระนักปฏิบตั วิ ปิ ั สสนากรรมฐานทีส่ ามารถถ่ายทอดวิธกี ารปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ยอดเยีย่ ม

3. การปฏิบตั ติ นของหลวงพ่อชาแบบใดทีจ่ ดั ว่า มีความขยันเป็ นเลิศ
ปฏิบตั กิ จิ วัตรตามหน้าทีข่ องภิกษุโดยไม่ขาด เช่น กวาดลานวัด บิณฑบาตโปรดสัตว์ เป็นต้น

4. หลวงพ่อชาเป็ นตัวอย่างของการนาวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการมาใช้อย่างไรบ้าง
1) คิดเปรียบเทียบ เพือ่ ให้มกี าลังใจในการฝึกฝนตน เพือ่ บรรลุผลทีต่ อ้ งการ
2) สอนให้ลูกศิษย์คดิ เป็น เช่น สอนให้มเี หตุผลในการแก้ปัญหาความทุกข์

5. หลวงพ่อชามีวธิ สี อนทีย่ อดเยีย่ มอย่างไรบ้าง
1) ใช้วธิ สี อนโดยวาทะโต้ตอบตรงประเด็น
2) ใช้วธิ สี อนแบบเปรียบเทียบ
3) ใช้วธิ สี อนโดยการอุปมาอุปไมย

6. นักเรียนจะนาแบบอย่างการปฏิบตั ติ นของหลวงพ่อชาไปประยุกต์ปฏิบตั อิ ย่างไรบ้า ง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 3.3 เรื่อง พระมหาคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. การปฏิบตั ติ นของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ทีแ่ สดงถึงการมีความเพียรพยายามเป็ นเลิศ ได้แก่อะไรบ้าง

2. การปฏิบตั ติ นของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ทีแ่ สดงว่า เป็ นผูม้ วี นิ ยั ในตัวเองและฝึกฝนตนอย่างดีเยีย่ ม
ได้แก่อะไรบ้าง

3. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) มีศลี จารวัตรทีด่ งี ามอย่างไร จงยกตัวอย่าง

4. ความเป็ นเลิศทางวิชาการทีโ่ ดดเด่นของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) คืออะไร

5. นักเรียนสามารถนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้
อย่างไรบ้าง
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ใบงานที่ 3.3 เรื่อง พระมหาคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. การปฏิบตั ติ นของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ทีแ่ สดงถึงการมีความเพียรพยายามเป็ นเลิศ ได้แก่อะไรบ้าง
มีวริ ยิ อุตสาหะ ตัง้ ใจศึกษานักธรรมเอก และสอบเปรียญธรรม 9 ประโยคได้ทงั ้ ๆ ทีเ่ ป็นสามเณร และทางานพระศาสนาด้วยฉันทะ
เฉลีย่ วันละ 15 ชัวโมง
่ ติดต่อกันนานหลายปี

2. การปฏิบตั ติ นของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ทีแ่ สดงว่า เป็ นผูม้ วี นิ ยั ในตัวเองและฝึกฝนตนอย่างดีเยีย่ ม
ได้แก่อะไรบ้าง
ท่านมีตารางเวลาทางานตายตัวและเป็นระบบ เมือ่ มีอุบาสกอุบาสิกามาสนทนาธรรม ท่านก็สละเวลาให้ แต่กต็ อ้ งทางาน
ตามกาหนดให้เสร็จถึงแม้ว่าต้องอยู่ดกึ จนถึงสว่างก็ตาม

3. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) มีศลี จารวัตรทีด่ งี ามอย่างไร จงยกตัวอย่าง
พูดจาไพเราะ สุภาพอ่อนโยน อารมณ์เย็น ยิ้มแย้มอยู่เสมอ เป็นผูส้ งบและสารวมอินทรีย์ เป็ นทีเ่ จริญศรัทธาแก่ผพู้ บเห็น

4. ความเป็ นเลิศทางวิชาการทีโ่ ดดเด่นของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) คืออะไร
ประมวลวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ พร้อมคาอธิบายอย่างละเอียด มีผลงานเขียนทีพ่ มิ พ์เผยแพร่ไม่ตา่ กว่า 200 เล่ม
บางเล่มถูกกาหนดเป็นหนังสือเรียนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยชัน้ นาของประเทศ

5. นักเรียนสามารถนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้
อย่างไรบ้าง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 3.4 เรื่อง อนาคาริก ธรรมปาละ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ มีแรงบันดาลใจในเรื่องใดทีท่ าให้ท่านให้สตั ย์ปฏิญาณว่า จะฟื้ นฟูพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินเดียให้ได้

2. ผลงานของท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ทีแ่ สดงถึงการปกป้ องพระพุทธศาสนา ได้แก่อะไรบ้าง

3. การกระทาใดของท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามมุ่งมันสู
่ ง

4. นักเรียนมีความประทับใจในการกระทาใดของท่านอนาคาริก ธรรมปาละ อธิบายเหตุผลประกอบ

5. นักเรียนสามารถนาแบบอย่างของท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้อย่างไรบ้าง
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ใบงานที่ 3.4 เรื่อง อนาคาริก ธรรมปาละ

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ มีแรงบันดาลใจในเรื่องใดทีท่ าให้ท่านให้สตั ย์ปฏิญาณว่า จะฟื้ นฟูพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินเดียให้ได้
ท่านเดินทางไปอินเดียและเห็นพระเจดียพ์ ุทธคยา และต้นพระศรีมหาโพธิท์ รุดโทรม ขาดการดูแลให้สมกับเป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
ของพระพุทธศาสนา และยังอยู่ในความยึดครองของพวกมหันต์หรือพระฮินดู ซึง่ บุคคลเหล่านัน้ ได้ทาการยา่ ยีพระพุทธสถาน
ของชาวพุทธ

2. ผลงานของท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ทีแ่ สดงถึงการปกป้ องพระพุทธศาสนา ได้แก่อะไรบ้าง
1) ตัง้ สมาคมมหาโพธิ์
2) ออกนิตยสารพระพุทธศาสนา
3) ติดต่อขอความช่วยเหลือจากชาวพุทธทัวโลก
่
4) เจรจาร้องขอให้พวกมหันต์ทคี ่ รอบครองพุทธคยาคืนสถานทีแ่ ก่ชาวพุทธ

3. การกระทาใดของท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามมุ่งมันสู
่ ง
การดาเนินการทุกวิถที าง เพือให้
่ ได้พระเจดียพ์ ทุ ธคยากลับมาเป็นของชาวพุทธ และฟื้นฟูพุทธคยา และพระพุทธศาสนาโดย
ส่วนรวม จนกระทังปั
่ จจุบนั พระเจดียพ์ ุทธคยาได้รบั การประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

4. นักเรียนมีความประทับใจในการกระทาใดของท่านอนาคาริก ธรรมปาละ อธิบายเหตุผลประกอบ

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

5. นักเรียนสามารถนาแบบอย่างของท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้อย่างไรบ้าง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

ราคา

นามปากกา
ปี ทพ่ี มิ พ์
พ.ศ.

เวลา

1. สาระสาคัญของเรื่อง

2. วิเคราะห์ขอ้ คิด/ประโยชน์ทไ่ี ด้จากเรื่องทีอ่ ่าน

3. สิง่ ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

4. ข้อเสนอแนะของครู

ลงชื่อ
(

นักเรียน
)

ลงชื่อ

ผูป้ กครอง
)

(

ลงชื่อ
(

ครูผสู้ อน
)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้
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4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน 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
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิ น

การมี
การทางาน
การยอมรับ
ส่วนร่วมใน รวม
ตามที่ได้รบั ความมีน้าใจ
ฟังคนอื่น
การปรับปรุง
20
มอบหมาย
ผลงานกลุ่ม คะแนน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
การแสดง
ความ
คิ ดเห็น

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

3. มีวินัย รับผิดชอบ

4. ใฝ่ เรียนรู้

5. อยูอ่ ย่างพอเพียง

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นและชักชวนผูอ้ ่นื ปฏิบตั ติ ามสิทธิและหน้าทีข่ องพลเมือง
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทากิจกรรมกับสมาชิกในโรงเรียน ชุมชน
และสังคม
1.4 เป็ นผูน้ าหรือเป็ นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ชื่นชม ปกป้ อง
ความเป็ นชาติไทย
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณีย
กิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะกระทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง และครู เป็ นแบบอย่าง
ทีด่ ดี า้ นความซื่อสัตย์
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
และเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพื่อนด้านความซื่อสัตย์
3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ่นื ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน ปฏิบตั ิ
เป็ นปกติวสิ ยั และเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล
5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด
คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่าง
ดี
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

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

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

ระดับคะแนน
4
3
2
1

รายการประเมิ น

5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง ทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งมั ่นในการทางาน 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
7. รักความเป็ นไทย
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ
8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา แบ่งปั นสิง่ ของ ทรัพย์สนิ และอื่นๆ
พร้อมช่วยแก้ปัญหา
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สนิ ของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน ชุมชน
เพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิง่ ทีด่ งี ามตามสถานการณ์ท่เี กิดขึน้

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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บันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
ตอนที่ 1

นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ม.4-6/2, ม.4-6/14)
 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

ความเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิ นคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน)
มาตรฐานที ่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สมา่ เสมอ
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ
และปั ญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั ่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทดี ่ แี ละให้เกียรติผอู้ นื ่
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

มาตรฐานที ่ 2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิ ยมทีพ่ ึงประสงค์
2.1
2.2
2.3
2.4

มีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตร
เอื้ออาทรผูอ้ นื ่ และกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ พี ระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม

มาตรฐานที ่ 3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อ่ ง
3.1
3.2
3.3
3.4

มีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่ ต่างๆ รอบตัว
มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตัง้ คาถามเพือ่ ค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติม
เรียนรูร้ ่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ การเรียนรูร้ ะหว่างกัน
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ ละนาเสนอผลงาน

มาตรฐานที ่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิ ดอย่างเป็ นระบบ คิ ดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
4.1
4.2
4.3
4.4

สรุปความคิดจากเรือ่ งทีอ่ ่าน ฟั ง และดู และสือ่ สารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
นาเสนอวิธคี ดิ วิธแี ก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธกี ารของตนเอง
กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใิ จ

มาตรฐานที ่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
5.1
5.2
5.3
5.4

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์

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

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

