หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เวลา 8 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ม.4-6/13

วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทยั นิโรธ และมรรค เป็ นหลักสาคัญในการดาเนินชีวติ ทีน่ าไปสู่
ความพ้นทุกข์หรือหมดปั ญหา เป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเองไปในทางทีด่ งี าม
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พระรัตนตรัย
- วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ
2) อริยสัจ 4
- ทุกข์ (ธรรมทีค่ วรรู)้
: ขันธ์ 5
- สมุทยั (ธรรมทีค่ วรละ)
(1) ธรรมนิยาม
➢ ปฏิจจสมุปบาท
(2) นิวรณ์ 5
(3) อุปาทาน 4
- นิโรธ (ธรรมทีค่ วรบรรลุ)
: นิพพาน
- มรรค (ธรรมทีค่ วรเจริญ)
(1) อธิปไตย 3
(2) สาราณียธรรม 6
(3) ทศพิธราชธรรม 10
(4) วิปัสสนาญาณ 9
(5) มงคล 38
➢ ความเพียรเผากิเลส ➢ ประพฤติพรหมจรรย์

➢ จิต เจตสิก

➢ เห็นอริยสัจ

➢ บรรลุนิพพาน

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์

2) ทักษะการสรุปลงความเห็น

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
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3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
3. มุ่งมันในการท
่
างาน

2. ใฝ่ เรียนรู้
4. มีจติ สาธารณะ

6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
รายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง คุณค่าของพระสงฆ์
2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ทุกข์ (จิต-เจตสิก)
3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ธรรมทีค่ วรละ
4) ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง ธรรมทีค่ วรบรรลุ
5) ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง อธิปไตย 3
6) ตรวจใบงานที่ 5.2 เรื่อง สาราณียธรรม 6
7) ตรวจใบงานที่ 5.3 เรื่อง ทศพิธราชธรรม 10
8) ตรวจใบงานที่ 5.4 เรื่อง วิปัสสนาญาณ 9
9) ตรวจใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38 : ความเพียรเผากิเลส
10) ตรวจใบงานที่ 6.2 เรื่อง มงคล 38 : ประพฤติพรหมจรรย์
11) ตรวจใบงานที่ 6.3 เรื่อง มงคล 38 : เห็นอริยสัจ
12) ตรวจใบงานที่ 6.4 เรื่อง มงคล 38 : บรรลุนิพพาน
13) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
14) ประเมินการนาเสนอผลงาน
15) สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
16) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 พระรัตนตรัย : พระสงฆ์

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก

ขัน้ ที่ 1 สังเกต
ครูนาข่าวเกีย่ วกับผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ มาเล่าให้นกั เรียนฟั ง แล้วให้นกั เรียนแสดงความ
ชื่นชมในผลงานของพระสงฆ์ดงั กล่าว
ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์ วิ จารณ์
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ ครูแนะนาให้สมาชิกกลุ่มรูจ้ กั ทางานร่วมกันด้วย
ความรับผิดชอบ
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พระรัตนตรัย : พระสงฆ์ แล้วช่วยกันทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง คุณค่า
ของพระสงฆ์
3. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 1.1 หน้าชัน้ เรียน แล้วให้กลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม หรือ
แสดงความชื่นชมผลงาน โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ ที่ 3 สรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปคุณค่าความสาคัญของพระสงฆ์ และแนวทางการปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมต่อพระสงฆ์
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เรื่องที่ 2 ทุกข์ (จิ ต-เจตสิ ก)

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างเจตคติ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต
1. ครูนาภาพการกระทาของบุคคลในลักษณะต่างๆ มาให้นกั เรียนวิเคราะห์ว่า บุคคลต่างๆ นัน้ มีความรูส้ กึ อย่างไร
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับจิต -เจตสิก
ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์
1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง จิต -เจตสิก
2. ครูอธิบายความรู้ เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจเรื่อง จิต-เจตสิก
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง ทุกข์ (จิ ต-เจตสิ ก) ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์บทสนทนา แล้วตอบ
คาถาม จากนัน้ ให้นกั เรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 2.1 โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ ที่ 3 สรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปความแตกต่างระหว่าง อัญญสมานาเจตสิก อกุศลเจตสิก โสภณเจตสิก และเจตสิกฝ่ ายดีท่ี
ประกอบจิตทีเ่ ป็ นกุศลและจิตกลางๆ ไม่ดี ไม่ชวั ่ ซึง่ พึงปฏิบตั ิ
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เรื่องที่ 3 สมุทยั (ธรรมที่ควรละ)

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่คิด

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพกิจกรรมของบุคคลว่า มีปัญหาหรือมีความทุกข์ในเรื่องใด และคาดว่าจะเกิดจาก
สาเหตุใด
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า การทีบ่ ุคคลดังกล่าวมีความทุกข์หรือมีปัญหานัน้ สอดคล้องกับธรรมที่
ควรละ
ขัน้ สอน
1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) จับคู่กนั เป็ น 3 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง ธรรมทีค่ วรละ (สมุทยั )
ได้แก่
1) ปฏิจจสมุปบาท
2) นิวรณ์ 5
3) อุปาทาน 4
2. สมาชิกแต่ละคู่ของกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 3.1 เรื่อง ธรรมที่ควรละ จากนัน้ สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบาย
ผลงานของตนให้สมาชิกคู่อ่นื ฟั ง
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญของเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท นิวรณ์ 5 และอุปาทาน 4
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เรื่องที่ 4 ธรรมที่ควรบรรลุ

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คโต๊ะกลม

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นกั เรียนวิเคราะห์ข่าวบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จหรือบุคคลทีม่ คี วามสุขว่า บุคคลดังกล่าวมีความสุขทีแ่ ท้จริง
หรือไม่ เพราะเหตุใด
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า คนทีย่ งั เป็ นปุถุชน ย่อมมีความทุกข์ในชีวติ บ้างไม่มากก็น้อย สาเหตุ
สาคัญทีท่ าให้มนุษย์มคี วามทุกข์ คือ กิเลส
ขัน้ สอน
1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง นิโรธ (ธรรมทีค่ วรบรรลุ) คือ นิพพาน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ 4.1 เรื่อง ธรรมที่ควรบรรลุ โดยแบ่งหน้าทีก่ นั ทางาน ดังนี้
1) สมาชิกคนที่ 1 ของกลุ่มเขียนคาตอบข้อที่ 1 แล้วส่งใบงานให้คนที่ 2
2) สมาชิกคนที่ 2 ของกลุ่มอ่านคาตอบของสมาชิกคนที่ 1 และตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขหรือเขียน
เพิม่ เติมให้สมบูรณ์ และตอบคาถามในข้อที่ 2
3. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะมีโอกาสอ่านและเขียนคาตอบหมุนเวียนไปจนจบ
4. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 4.1
ขัน้ สรุป
นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสาคัญของธรรมทีค่ วรบรรลุในเรื่อง นิพพาน
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เรื่องที่ 5 ธรรมที่ควรเจริ ญ

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูนาข่าวเกีย่ วกับการประชุมของคณะกรรมการในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ มาเล่าให้นกั เรียนฟั ง และให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าผลการประชุมของคณะกรรมการนัน้ มีหลักการสาคัญใดทีน่ าไปสูค่ วามสาเร็จของ
การประชุม
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า ความสาเร็จส่วนหนึ่งมาจากผูน้ ากลุ่ม มีการกระทาทีส่ อดคล้องกับหลัก
ธรรมาธิปไตย ซึง่ สอดคล้องกับมรรคในเรื่อง อธิปไตย 3
ขัน้ สอน

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
ครูให้นกั เรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง มรรค 8 ในหัวข้อต่อไปนี้
1) อธิปไตย 3
2) สาราณียธรรม 6
3) ทศพิธราชธรรม 10
4) วิปัสสนาญาณ 9
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้

สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลีย่ นความรูเ้ กีย่ วกับประเด็นสาคัญของข้อธรรมทีค่ น้ พบ
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมินค่าความรู้

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับสลาก เพือ่ ทาใบงาน ดังนี้
- กลุ่มหมายเลข 1 ทาใบงานที่ 5.1 เรื่อง อธิ ปไตย 3
- กลุ่มหมายเลข 2 ทาใบงานที่ 5.2 เรื่อง สาราณี ยธรรม 6
- กลุ่มหมายเลข 3 ทาใบงานที่ 5.3 เรื่อง ทศพิ ธราชธรรม 10
- กลุ่มหมายเลข 4 ทาใบงานที่ 5.4 เรื่อง วิ ปัสสนาญาณ 9
2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ

1. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มวางแผนปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมรรค (ธรรมทีค่ วรเจริญ)
2. นักเรียนแต่ละคนปฏิบตั ติ นตามแผนการปฏิบตั หิ รือข้อตกลงของกลุ่ม
ขัน้ สรุป
1. ครูและนักเรียนสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมรรค (ธรรมทีค่ วรเจริญ) และผลทีค่ าดว่าจะได้รบั จาก
การปฏิบตั ิ
2. ครูมอบหมายให้นกั เรียนนาข่าวหรือข้อมูลเกีย่ วกับการกระทาของบุคคลทีส่ อดคล้องกับมงคล 38 ตามหัวข้อที่
กาหนดเพือ่ นาเข้าร่วมกิจกรรมในชัวโมงเรี
่
ยนต่อไป
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เรื่องที่ 6 มงคล 38

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูให้นกั เรียนผลัดกันเล่าตัวอย่างการกระทาของบุคคลตามมงคล 38 ทีเ่ คยเรียนไปแล้ว และวิเคราะห์ผลของการ
กระทา เช่น การประพฤติธรรม มีศลิ ปวิทยา ฟั งธรรมตามกาล ฯลฯ
ขัน้ สอน

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) ร่วมกันศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับมงคล 38 ในหัวข้อต่อไปนี้ กลุ่มละ 1 เรื่อง คือ
1) ความเพียรเผากิเลส
2) ประพฤติพรหมจรรย์
3) เห็นอริยสัจ
4) บรรลุนิพพาน
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาประเด็นสาคัญของเรื่องทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับมงคล 38 ในประเด็น ความหมาย
หลักสาคัญ ตัวอย่าง การกระทา และผลของการกระทา
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมินค่าความรู้

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาข่าว/ข้อมูล ทีค่ น้ คว้า (จากเรื่องที่ 5) มาร่วมกันวิเคราะห์แล้วตอบคาถามในใบงาน
กลุ่มละ1 เรื่อง ดังนี้
- ใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38 : ความเพียรเผากิ เลส
- ใบงานที่ 6.2 เรื่อง มงคล 38 : ประพฤติ พรหมจรรย์
- ใบงานที่ 6.3 เรื่อง มงคล 38 : เห็นอริ ยสัจ
- ใบงานที่ 6.4 เรื่อง มงคล 38 : บรรลุนิพพาน
2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม มงคล 38 ทีไ่ ด้เรียนไปแล้วทัง้ 4 เรื่อง
2. นักเรียนแต่ละคนปฏิบตั ติ นตามแผนทีร่ ่วมกันกาหนดและรายงานผลต่อครูผสู้ อน
ขัน้ สรุป
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักสาคัญของมงคล 38 ในเรื่อง ความเพียรเผากิเลส ประพฤติพรหมจรรย์ เห็นอริยสัจ
บรรลุนิพพาน
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 ครูมอบหมายให้นักเรียนรายงานผลการปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด


นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. (2546). พระไตรปิ ฎกวิ เคราะห์. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร :
ซันต้าการพิมพ์.
(2) ดนัย ไชยโยธา. (2552). พจนานุกรมคาศัพท์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
(3) ธรรมปิ ฎก, พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2544). พุทธธรรม, ฉบับเดิ ม. กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้ว.
(4) วศิน อินทสระ. (2548). หลักธรรมอันเป็ นหัวใจพระพุทธศาสนา. เอ.ไอ.เอ. (เครือนาทอง).
3) ตัวอย่างข่าวเกีย่ วกับผลงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย และพระสงฆ์ของชาติทน่ี บั ถือ
พระพุทธศาสนา
4) ตัวอย่างข่าวเกีย่ วกับบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จ หรือบุคคลทีม่ คี วามสุข
5) ตัวอย่างข่าวเกีย่ วกับการประชุมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ หรือการสรุปผลการประชุมของ
คณะกรรมการในองค์กรต่างๆ
6) บัตรภาพ
7) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง คุณค่าของพระสงฆ์
8) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ทุกข์ (จิต-เจตสิก)
9) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ธรรมทีค่ วรละ
10) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ธรรมทีค่ วรบรรลุ
11) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง อธิปไตย 3
12) ใบงานที่ 5.2 เรื่อง สาราณียธรรม 6
13) ใบงานที่ 5.3 เรื่อง ทศพิธราชธรรม 10
14) ใบงานที่ 5.4 เรื่อง วิปัสสนาญาณ 9
15) ใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38 : ความเพียรเผากิเลส
16) ใบงานที่ 6.2 เรื่อง มงคล 38 : ประพฤติพรหมจรรย์
17) ใบงานที่ 6.3 เรื่อง มงคล 38 : เห็นอริยสัจ
18) ใบงานที่ 6.4 เรื่อง มงคล 38 : บรรลุนิพพาน
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9.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http:// www.jarik-highland.com/web_board/index.php?infoboard=topic
- http:// women.sanook.com/tag/ผูท้ ป่ี ระสบความสาเร็จ
- http://www.ilo.org/asia/info/public/pr/WCMS_167976/lang.../index.htm

140 พระพุทธศาสนา ม.6

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรายงานผลการปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
รายการประเมิ น
1. การปฏิ บตั ิ ตนตาม
หลักอธิ ปไตย 3

2. การปฏิ บตั ิ ตนตาม
หลักสาราณี ยธรรม 6

3. การปฏิ บตั ิ ตน
ตามหลัทศพิ ธราชธรรม 10

4. การปฏิ บตั ิ ตนตาม
หลักวิ ปัสสนาญาณ 9

5. การปฏิ บตั ิ ตนตาม
หลักมงคล 38

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
มีการกระทาและ
มีการกระทาและ
มีการกระทาและ
วิเคราะห์ผลของการ
วิเคราะห์ผลของการ
วิเคราะห์ผลของการ
กระทาตามหลักอธิปไตย กระทาตามหลัก
กระทาตามหลักอธิปไตย
3 ตัง้ แต่ 4 พฤติกรรมขึน้ อธิปไตย 3
3 2 พฤติกรรม พร้อม
ไป พร้อมหลักฐาน
3 พฤติกรรม พร้อม
หลักฐานประกอบ
ประกอบ
หลักฐานประกอบ
มีการกระทาและ
มีการกระทาและ
มีการกระทาและ
วิเคราะห์ผลของการ
วิเคราะห์ผลของการ
วิเคราะห์ผลของการ
กระทาตามหลัก
กระทาตามหลัก
กระทาตามหลักสาราณีย
สาราณียธรรม 6 ตัง้ แต่ สาราณียธรรม 6
ธรรม 6 2 พฤติกรรม
4 พฤติกรรมขึน้ ไป
3 พฤติกรรม พร้อม
พร้อมหลักฐานประกอบ
พร้อมหลักฐานประกอบ หลักฐานประกอบ
มีการกระทาและ
มีการกระทาและ
มีการกระทาและ
วิเคราะห์ผลของการ
วิเคราะห์ผลของการ
วิเคราะห์ผลของการ
กระทาตามหลัก
กระทาตามหลัก
กระทาตามหลัก
ทศพิธราชธรรม 10
ทศพิธราชธรรม 10
ทศพิธราชธรรม 10
ตัง้ แต่ 4 พฤติกรรม
3 พฤติกรรม พร้อม
2 พฤติกรรม พร้อม
ขึน้ ไป พร้อมหลักฐาน
หลักฐานประกอบ
หลักฐานประกอบ
ประกอบ
มีการกระทาและ
มีการกระทาและ
มีการกระทาและ
วิเคราะห์ผลของการ
วิเคราะห์ผลของการ
วิเคราะห์ผลของการ
กระทาตามหลักวิปัสสนา กระทาตามหลักวิปัสสนา กระทาตามหลักวิปัสสนา
ญาณ 9 ของตนเองและ ญาณ 9 ของตนเองและ ญาณ 9 ของตนเองและ
ผูอ้ ่นื ได้อย่างมีเหตุผล
ผูอ้ ่นื ได้อย่างมีเหตุผล
ผูอ้ ่นื ได้อย่างมีเหตุผล
ถูกต้อง
เป็ นส่วนใหญ่
เป็ นส่วนน้อย
มีการกระทาและ
มีการกระทาและ
มีการกระทาและ
วิเคราะห์ผลของการ
วิเคราะห์ผลของ
วิเคราะห์ผลของการ
กระทาตามหลักมงคล
การกระทาตามหลัก
กระทาตามหลักมงคล
38 ตัง้ แต่ 4 พฤติกรรม มงคล 38 ตัง้ แต่ 3
38 ตัง้ แต่ 2 พฤติกรรม
ขึน้ ไป พร้อมหลักฐาน
พฤติกรรม พร้อม
พร้อมหลักฐานประกอบ
ประกอบ
หลักฐานประกอบ
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ปรับปรุง (1)
มีการกระทาและ
วิเคราะห์ผลของการ
กระทาตามหลัก
อธิปไตย 3 1 พฤติกรรม
พร้อมหลักฐานประกอบ
มีการกระทาและ
วิเคราะห์ผลของการ
กระทาตามหลัก
สาราณียธรรม 6
1 พฤติกรรม พร้อม
หลักฐานประกอบ
มีการกระทาและ
วิเคราะห์ผลของการ
กระทาตามหลัก
ทศพิธราชธรรม 10
1 พฤติกรรม พร้อม
หลักฐานประกอบ
มีการกระทาและ
วิเคราะห์ผลของการ
กระทาตามหลัก
วิปัสสนาญาณ 9 ของ
ตนเองและผูอ้ ่นื
ไม่ถูกต้อง
มีการกระทาและ
วิเคราะห์ผลของการ
กระทาตามหลักมงคล
38 เพียง 1 พฤติกรรม
พร้อมหลักฐานประกอบ

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

18 - 20
14 - 17

ดีมาก
ดี

10 - 13

พอใช้

ต่ากว่า 10

ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
คาชี้ แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. เชิดชัยมีความละอายในการยักยอกเอาของใช้ของ
สานักงานไปใช้ท่บี ้า น ดังนั น้ เขาจึงไม่เคยนาของใช้ใน
สานักงานหรือของส่วนรวมไปใช้เป็ นทรัพย์สินของตน
เชิดชัยมีคุณลักษณะสาคัญในข้อใด
ก. ปกิณณกเจตสิก
ข. อกุศลสาธารณเจตสิก
ค. โสภณสาธารณเจตสิก
ง. ปกิณณกโสภณเจตสิก
2. สมหญิงพบหน้ าสมสวยก็ย้มิ ทักทายแต่สมสวยไม่ย้มิ ตอบ
และมีใบหน้ าบึ้งตึง สมหญิงจึงคิดว่ าสมสวยไม่พอใจตนที่
สอบได้คะแนนดีกว่า ข้อ ความนี้สอดคล้องกับข้อใด
ก. อวิชชา สังขาร
ข. เวทนา ตัณหา
ค. สฬายตนะ ผัสสะ
ง. วิญญาณ นามรูป
3. ในขณะที่ดวงตากาลังนัง่ สมาธินัน้ ใจของเธอก็คิ ดอยาก
ได้เสื้อตัวใหม่สีขาวเพื่อจะใส่มาปฏิบตั ิธรรม ข้อความนี้
สอดคล้องกับข้อใด
ก. กามฉันท์
ข. พยาบาท
ค. วิจิกิจฉา
ง. อุทธัจจกุกกุจจะ
4. เด่น เป็ นผู้จดั การบริษัทรักเพื่อ น เขาจะมีความภาคภูมิใจ
ในตาแหน่ งผู้จ ัดการ และไม่ต้องการให้คนอื่นมาแทน
ตาแหน่ งของตน ข้อความนี้จดั เป็ นอุป าทานในข้อใด
ก. กามุปาทาน
ข. ทิฏฐุปาทาน
ค. สีลพั พตุ ปาทาน
ง. อัตตวาทุปาทาน

5. ข้อความเกี่ยวกับนิพพานข้อใดถูกต้อง
ก. ผู้ฟังธรรมเทศนาเกี่ยวกับนิพ พานอยู่เสมอ
ย่อมบรรลุนิพพานได้ไม่ยาก
ข. ผู้ท่นี ิพพานนัน้ จะเป็ น พระภิก ษุ เท่านั น้
ค. ผู้ท่หี มดปั ญหาย่อมนาไปสู่นิพ พาน
ง. ผู้บรรลุนิพพานย่อมเห็นสัจธรรม
6. การกระทาในข้อใดสอดคล้อ งกับธรรมาธิปไตย
ก. ชาติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของศาสนา
ข. ชัดบอกกับ ดาวว่าในอดีต คนเชื่อว่าโลกมีสนั ฐานแบน
ค. จอยบอกกับ เพื่อ นว่า ถ้าเพื่อนทุกคนตัด สินใจว่า
จะไปเที่ยวหัวหิน ตนก็จะไปด้วย
ง. เก๋เชื่อมั ่นว่าถ้า เธอได้เป็ นประธานสีฟ้ าเธอจะทาให้
สีฟ้ าชนะเลิศกีฬาทุก ประเภท
7. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ได้ช่อื ว่า เป็ นชัน้ ที่มีความ
พร้อมเพรียงกันในการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
แสดงว่านักเรียนดังกล่าวปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมใด
ก. อธิปไตย 3
ข. อุปาทาน 4
ค. ทศพิธราชธรรม 10
ง. สาราณียธรรม 6
8. ผู้ท่เี ป็ นหัวหน้ า กลุ่ม หัวหน้ างานต่างๆ ควรปฏิบตั ิตน
ตามหลักธรรมใด
ก. มงคล 38
ข. อธิปไตย 3
ค. ทศพิธราชธรรม 10
ง. ประพฤติพรหมจรรย์
9. คุณธรรมใดเป็ นตบะช่วยเผากิเลส
ก. ตบะ ไม่โกรธ ไม่ เบียดเบียน อดทน
ข. ศีล บริจ าค ซื่อตรง อ่อ นโยน ตัง้ มั ่นในธรรม
ค. ความชอบ การเกิด ความแก่ ความตาย การปรุงแต่ง
ง. ขันติ ทาน ศีล เมตตา ปั ญญา ธุดงควัตร
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10. พรหมจรรย์ในขัน้ สูง คือข้อใด
ก. การพอใจในคู่ครองของตน การเว้นเสพเมถุน
การทาความเพียร
ข. การทาความเพียร การรักษาศีลอุโบสถ
การบาเพ็ญมรรคมีอ งค์ 8
ค. การให้ การขวนขวายในการทาประโยชน์
การรักษาศีล 5
ง. การเมตตาแก่สตั ว์ทวไป
ั ่ การถือศีล 5
11. ก้านชอบลักขโมยของเพื่อนอยู่เสมอจนกระทังไม่
่ มีคน
คบหาสมาคมด้วย แต่ต่อมาก้านปรับ ปรุงตนใหม่เลิก
ขโมยและประกอบอาชีพสุจริต แสดงว่าก้า นปฏิบตั ิตน
ตามหลักธรรมใด
ก. ความซื่อตรง (อาชชวะ)
ข. การตัง้ อยู่ใ นความดี
ค. สาราณียธรรม 6
ง. มรรคมีองค์ 8
12. การส่งสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ป ระสบภัย น้าท่วม
สอดคล้องกับหลักธรรมใด
ก. เมตตามโนกรรม
ข. สาธารณโภคี
ค. สีลสามัญ ญตา
ง. ทิฏฐิสามัญญตา

1. ค 2. ก

3. ก

4. ง

5. ง

6. ก 7. ง

8. ค

9. ง

10. ข

11. ง 12. ข 13. ข 14. ง

15. ค

13. ข้อใดสอดคล้องกับปฏิจจสมุป บาท
ก. สิ่งทัง้ ปวงย่อมเกิดจากผล
ข. สิ่งทัง้ ปวงย่อมเกิดจากสาเหตุ
ค. ปั จจัยที่ก่อให้เกิด อวิชชาต่อไป
ง. เพราะวิญญาณเป็ นปั จจัยสังขารจึงมี
14. ข้อความใดไม่สอดคล้องกัน
ก. ชาติ - การเกิด
ข. ตัณหา - ความทะยานอยาก
ค. ชรามรณะ - ความแก่และความตาย
ง. เวทนา – การปรุงแต่ง ได้เห็น ได้ยิน
15. น้ องนิ ดต้องการอ่านหนั งสือเรียนเตรียมตัวสอบ ขณะที่
เธออ่า นหนังสือ อยู่นัน่ รู้สึกง่ว งนอนมาก จัดได้ว่า
อุปสรรคสาคัญของการอ่านหนังสือคือ อะไร
ก. พยาบาท
ข. กามฉันท์
ค. ถีนมิทธะ
ง. วิจิกิจฉา

ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 13
ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พระรัตนตรัย : พระสงฆ์
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระสงฆ์เป็ นส่วนสาคัญในพระรัตนตรัย เป็ นผูส้ บื ทอดพระพุทธศาสนา เป็ นแบบอย่างของชีวติ แบบพุทธ ดังนัน้ จึงควร
ปฏิบตั ติ นต่อพระสงฆ์อย่างเหมาะสม
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/13

วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์ความสาคัญของพระสงฆ์ และแนวทางการปฏิบตั ติ นต่อพระสงฆ์อย่างเหมาะสม
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 พระรัตนตรัย
- วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการสรุปลงความเห็น
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียน
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ขัน้ ที่ 1 สังเกต
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข่าว

1. ครูนาข่าวเกีย่ วกับผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ไทยและพระสงฆ์ของชาติทน่ี ับถือพระพุทธศาสนามาเล่าให้
นักเรียนฟั ง แล้วให้นักเรียนแสดงความชื่นชมในผลงานของ
พระสงฆ์ดงั กล่าว
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนมีความประทับใจ หรือชื่นชมใน
ผลงานของพระสงฆ์ท่านใดบ้าง อธิ บาย
เหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์ วิ จารณ์
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 1.1
4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 6 คน คละกันตามความสามารถ
คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน
ครูชแ้ี นะให้นักเรียนซึง่ เป็ นสมาชิกของกลุม่ ร่วมมือกันศึกษาความรู้
และมีน้าใจช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีความรับผิดชอบ
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พระรัตนตรัย :
พระสงฆ์ แล้วช่วยกันทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง คุณค่าของพระสงฆ์
3. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 1.1 หน้าชัน้ เรียน
แล้วให้กลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม หรือแสดงความชื่นชม
ผลงาน โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 พระสงฆ์มีความสาคัญอย่างไรบ้าง
(เป็นผูส้ บื ทอดพระพุทธศาสนา เป็นตัวอย่างของ
ชีวติ แบบพุทธ และอนุเคราะห์ชาวบ้าน)

ขัน้ ที่ 3 สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

คาถามกระตุ้นความคิ ด

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปคุณค่าความสาคัญของพระสงฆ์ และ
แนวทางการปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมต่อพระสงฆ์ แล้วให้นักเรียนตอบ
คาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนสามารถนาแบบอย่างการดาเนิ น
ชีวิตของพระสงฆ์ไปประยุกต์ปฏิ บตั ิ ได้
อย่างไรบ้าง
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(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
ตรวจใบงานที่ 1.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
ใบงานที่ 1.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

ร้อยละ 60 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
- เสฐียรพงษ์ วรรณปก. (2546). พระไตรปิ ฎกวิ เคราะห์. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร :
ซันต้าการพิมพ์.
3) ตัวอย่างข่าวเกีย่ วกับผลงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย และพระสงฆ์ของชาติทน่ี บั ถือ
พระพุทธศาสนา
4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง คุณค่าของพระสงฆ์
8.2 แหล่งการเรียนรู้

 แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http:// www.jarik-highland.com/web_board/index.php?infoboard=topic
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ตัวอย่างข่าว เกี่ยวกับผลงานในการเผยแผ่พระพุ ทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย
และพระสงฆ์ของชาติที่นับถือพระพุ ทธศาสนา
หลวงพ่อประสิ ทธิ์ กบั โครงการพระธรรมจาริ กและกองสงเคราะห์ชาวเขา
กาเนิ ดโครงการพระธรรมจาริ ก
โครงการพระธรรมจาริกเกิดขึน้ จากแนวความคิดทีจ่ ะนาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่แก่กลุ่มชนชาวเขา เมื่อครัง้
ทีน่ ายประสิทธิ ์ ดิศวัฒน์ หัวหน้ากองสงเคราะห์ชาวเขาได้ลาราชการอุปสมบท ณ วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม
กรุงเทพฯ
ในปี 2508 จึงเริม่ โครงการนาร่องทดลองส่งพระสงฆ์รุ่นแรก จานวน 50 รูป เรียกคณะสงฆ์ดงั กล่าวว่า “พระ
ธรรมจาริก” ขึน้ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานาพระธรรมคาสังสอนของพระสั
่
มมาสัมพุทธเจ้า อบรมแก่ชาวเขาและ
สร้างสัมพันธ์ทางด้านจิตใจกับชาวเขา ตามหมู่บา้ นชาวเขาจานวน 10 หมู่บา้ นๆ ละ 5 รูป ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก และเพชรบูรณ์ ปฏิบตั ภิ ารกิจเป็ นระยะเวลา 45 วัน ช่วงเมษายน –
พฤษภาคม 2508
ผลปรากฏว่าทาให้ชาวเขาได้รจู้ กั พระพุทธศาสนา รูจ้ กั การกราบไหว้ เกิดความศรัทธาเลื่อมใส แสดงตน
เป็ นพุทธมามกะ จานวนประมาณ 800 คน ส่งบุตรหลานเข้าบรรพชาเป็ นสามเณร จานวน 12 รูป นับเป็ นนิมติ
หมายอันดีทพ่ี ระพุทธศาสนาจะได้มกี ารแผ่ขยายเข้าไปสูก่ ลุ่มชนชาวเขาทีอ่ ยู่อาศัยในท้องถิน่ ทุรกันดารต่อไปได้ใน
การดาเนินการครัง้ นี้ได้รบั การอุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายจากกรมประชาสงเคราะห์ มูลนิธเิ อเชีย รวมทัง้ ภาคเอกชนอื่นอีก
ด้วย
ความสาเร็จทีไ่ ด้รบั จาก “โครงการทดลอง” ทาให้ผเู้ กีย่ วข้องเกิดความมันใจว่
่ าการดาเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าว จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาชาวเขาอย่างมาก กองสงเคราะห์ชาวเขาจึงได้ร่วมกับพระธรรมกิตติโสภณ
(สมเด็จพระพุทธชินวงศ์) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม และคณะสงฆ์ ดาเนินโครงการพระธรรมจาริก
อย่างถาวร ซึ่งได้มกี ารดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2509 เป็ นต้นมา
โดยในปี 2510 กองสงเคราะห์ชาวเขา ได้อาราธนาพระธรรมกิตติโสภณ ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานคณะพระธรรม
จาริก รับผิดชอบในการจัดส่ง และควบคุมดูแลพระธรรมจาริกทีเ่ ข้าไปปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีม่ ชี าวเขาอาศัยอยู่ โดยมี
กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ถวายความอุปถัมภ์ ทัง้ นี้โครงการพระธรรมจาริก ได้จดั ส่งพระธรรม
จาริกขึน้ ไปปฏิบตั ศิ าสนกิจในพืน้ ที่ เป็ นประจาทุกปี ตลอดมา
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพระธรรมจาริก ตามโครงการพระธรรมจาริก นอกจากจะทาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เป็ นภารกิจหลักแล้ว พระธรรมจาริกยังได้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ ล้ายๆ กับเป็ น “นักพัฒนา” ทัวๆ
่ ไปในการพัฒนาด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ
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ตัวอย่างข่าว เกี่ยวกับผลงานในการเผยแผ่พระพุ ทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย
และพระสงฆ์ของชาติที่นับถือพระพุ ทธศาสนา
การทีพ่ ระธรรมจาริกได้เข้าไปมีบทบาทหลายๆ ด้านในการพัฒนากล่าวได้ว่าเป็ นการเผยแพร่ศาสนาเชิงรุก
เพราะแทนทีพ่ ระสงฆ์จะประจาอยู่ทอ่ี าศรมฯ รอให้ชาวบ้านมาหา ตามทีพ่ ระภิกษุพน้ื ราบส่วนหนึ่งถือปฏิบตั อิ ยู่อนั
เป็ นการรอให้เหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ มาหาวัด แต่พระธรรมจาริกกลับแตกต่างออกไป เพราะได้ออกไปหา
ชาวบ้านและร่วมกับชาวบ้านในการแก้ไขปั ญหาชุมชน จึงทาให้พระธรรมจาริกมีบทบาทโดดเด่นในกิจกรรมการ
พัฒนาอื่นๆ เช่น การศึกษา อนามัย การพัฒนาชุมชน นอกเหนือจากภารกิจทางด้านการพัฒนาจิตใจโดยใช้คาสัง่
สอนของพระพุทธเจ้า
กิจกรรมอีกประการหนึ่งของพระธรรมจาริก ได้แก่ การผสมผสานระหว่างความเชื่อดังเดิ
่ มของชาวเขากับพุทธ
ศาสนา ดังจะเห็นได้จากการทีพ่ ธิ กี รรมหลายพิธกี รรมของชาวเขาได้เริม่ มีพระภิกษุเข้าไปมีสว่ นร่วมโดยพระภิกษุ
จะเป็ นผูส้ วดมนต์ในพิธขี น้ึ บ้านใหม่ พิธแี ต่งงาน พิธศี พ พิธเี ลีย้ งผีหมู่บา้ น เป็ นต้น ซึ่งแสดงว่าชาวเขาเองได้
ยอมรับเอาพุทธศาสนาเข้าไปผสมผสานกับพิธกี รรมตามคติความเชื่อดัง้ เดิมและเป็ นปรากฏการณ์ทส่ี งั เกตเห็นได้
ชัดเจนว่า ชาวเขาเริม่ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงในระดับหนึ่ง
นอกจากการผสมผสานระหว่างคติความเชื่อดัง้ เดิมของชาวเขากับพุทธศาสนาแล้ว กิจกรรมทางด้านการ
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม โดยการนาผูน้ าหมู่บา้ นพืน้ ราบ ผูน้ าเยาวชนและชาวบ้านทัวไปขึ
่ น้ ไปร่วมพิธกี รรมทีส่ าคัญ
ประจาปี ของชาวเขาแต่ละเผ่าและการนาผูน้ าชาวเขา ผูน้ าเยาวชน และชาวเขาลงจากเขา มาร่วมในพิธกี รรมที่
สาคัญของชาวบ้านพืน้ ราบนับว่าเป็ นกิจกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมของคนไทยทีป่ ระกอบขึน้ มา
จากการผสมผสานระหว่าง กลุ่มชาติพนั ธุต์ ่างๆ หลากหลายกลุ่มผลจากการปฏิบตั งิ านของคณะพระธรรมจาริกนับ
ได้ว่า ทาคุณประโยชน์ให้แก่กลุ่มชนชาวเขาอย่างมาก อีกทัง้ ได้ช่วยราชการในการพัฒนา และสงเคราะห์ชาวเขาใน
ด้านต่างๆ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชาวเขา ทาให้ชาวเขาเกิดความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกิดความ
มันคง
่ มีความรูส้ กึ เป็ นพวกเดียวกันกับคนไทยทัวไป
่ อย่างทีเ่ ห็นได้เด่นชัดเป็ นรูปธรรม คือ ได้ชาวเขาขอแสดงตน
เป็ นพุทธมามกะ จานวนมาก ประมาณหนึ่งในห้าของจานวนชาวเขาทัง้ หมด และส่งบุตรหลานเข้าบรรพชา
อุปสมบทในพระพุทธศาสนา ตัง้ แต่ปี 2508 เป็ นต้นมา ถึง พ.ศ. 2545 จานวน 6,442 คน
โครงการพระธรรมจาริก ได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงให้เจริญก้าวหน้ามาตามลาดับ ทัง้ การบริหารงาน โครงการ
พัฒนาบุคลากรพระธรรมจาริก การจัดการศึกษาอบรมให้แก่พระภิกษุสามเณรชาวเขาทีเ่ ข้ามาบวชใน
พระพุทธศาสนาด้วยการสงเคราะห์ดา้ นการศึกษาแก่เยาวชนชาวเขาตามอาศรมฯ ต่างๆ การติดต่อประสานงานกับ
ภาครัฐและเอกชนเพือ่ ระดมทรัพยากรต่างๆ มาสนับสนุนโครงการฯ ทาให้โครงการฯ สามารถดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การดาเนินงานโครงการพระธรรมจาริก ตลอดช่วงเวลา 37 ปี ทีผ่ ่านมา
ที่มา : http:// www.jarik-highland.com/web_board/index.php?infoboard=topic สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง คุณค่าของพระสงฆ์
คาชี้แจง ให้นกั เรียนดูภาพ แล้วเขียนบรรยายแสดงถึงคุณค่าของพระสงฆ์

1.

2.

3.

4.
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง คุณค่าของพระสงฆ์

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนดูภาพ แล้วเขียนบรรยายแสดงถึงคุณค่าของพระสงฆ์

1.

2.

3.

4.

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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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

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 ามตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้

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

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1
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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 ทุกข์ (จิ ต-เจตสิก)
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
จิต เจตสิก เป็ นธรรมทีอ่ ยู่ในกรอบอริยสัจ (ทุกข์) เจตสิก เป็ นธรรมทีป่ ระกอบจิต อาการและคุณสมบัตติ ่างๆ ของจิต
สภาวะธรรมชาติทเ่ี กิดดับพร้อมกับจิต
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/13

วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ

2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายความหมาย ประเภท และความสัมพันธ์ระหว่างจิต-เจตสิกได้
3. สาระการเรียนรู้
3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 อริยสัจ 4
- ทุกข์ (ธรรมทีค่ วรรู)้

: ขันธ์ 5

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการสรุปลงความเห็น
3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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➢ จิต เจตสิก

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างเจตคติ
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 สังเกต
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

3. ครูนาภาพการกระทาของบุคคลในลักษณะต่างๆ มาให้นักเรียน
วิเคราะห์
4. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า การแสดงออกของบุคคลใน
ภาพแต่ละภาพนัน้ แสดงออกถึงความรูส้ กึ อย่างไร
5. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ลักษณะดังกล่าวสอดคล้อง
กับจิต-เจตสิก แล้วให้นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนเคยมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบใน
เรื่องใดบ้าง ทาไมจึงรู้สึกเช่นนัน้
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 2.1
4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

5. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ รื่อง จิต-เจตสิก จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วบันทึกความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษา
ลงในแบบบันทึกการอ่าน
6. ครูอธิบายความรูเ้ พิม่ เติม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง เจตสิก ว่า
เป็ นธรรมะทีป่ ระกอบจิต อาการ และคุณสมบัตติ า่ งๆ ของจิต
สภาวะธรรมชาติทเ่ี กิดดับพร้อมกับจิต
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บทสนทนาในใบงานที่ 2.1
เรื่อง ทุกข์ (จิ ต-เจตสิ ก) โดยตอบคาถามร่วมกันไปกับตัวละคร
ในบทสนทนา
8. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 2.1 และแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันถึงข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาเรื่อง จิต-เจตสิก
โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
9. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 ถ้านักเรียนอยากไปชมคอนเสิ รต์ แต่เงิ นไม่
พอไปซื้อบัตร จึงแอบหยิบเงิ นจากกระเป๋า
ของแม่ไป การกระทาดังกล่าวจัดเป็ นเจตสิ ก
ประเภทใด
(อกุศลเจตสิก)

ขัน้ ที่ 3 สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

คาถามกระตุ้นความคิ ด

นักเรียนร่วมกันสรุปความแตกต่างระหว่าง อัญญสมานาเจตสิก
อกุศลเจตสิก โสภณเจตสิก และเจตสิกฝ่ ายดีทป่ี ระกอบจิตทีเ่ ป็ นกุศลและ
จิตกลางๆ ไม่ดี ไม่ชวั ่ ซึง่ พึงปฏิบตั ิ จากนัน้ นักเรียนตอบคาถามกระตุน้
ความคิด

 นักเรียนสามารถนาข้อคิ ดจากการศึกษา
เรื่อง จิ ต-เจตสิ กไปปฏิ บตั ิ ตนอย่างถูกต้องได้
อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
แบบบันทึกการอ่าน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
ร้อยละ 60 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) ดนัย ไชยโยธา. (2552). พจนานุกรมคาศัพท์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
(2) ธรรมปิ ฎก, พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2544). พุทธธรรม, ฉบับเดิ ม. กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้ว.
(3) วศิน อินทสระ. (2548). หลักธรรมอันเป็ นหัวใจพระพุทธศาสนา. เอ.ไอ.เอ. (เครือนาทอง).
3) บัตรภาพการกระทาของบุคคลในลักษณะต่างๆ
4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ทุกข์ (จิต-เจตสิก)
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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บัตรภาพ การกระทาของบุคคลในลักษณะต่างๆ

P 3-6

P 3-7

ภาพ 1

ภาพ 2

P 3-8

P 3-9

ภาพ 3

ภาพ 4

ภาพ 5

ภาพ 6
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ทุกข์ (จิ ต-เจตสิก)
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านบทสนทนา แล้วตอบคาถาม
ลุงดา ซึง่ เป็ นมัคคทายกของวัดชอบมานังสนทนากั
่
บชาวบ้านทีห่ น้าบ้านทุกวัน วันนี้จติ จอย และโจ้ ซึง่ เป็ นนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 มาขอร่วมสนทนาด้วย
โจ้

: ลุงดาครับ วันนี้พวกผมเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง จิต-เจตสิก ค่อนข้างยากมากครับ รูแ้ ต่ความหมาย
แต่จะนามาประยุกต์กบั ชีวติ จริงยากจังเลย
ลุงดา : พวกเราลองฟั งเสียงชาวบ้านทีเ่ ล่นกลองยาวทีด่ งั อยู่หลังวัดสิ เวลาได้ฟังแล้วรูส้ กึ อย่างไร
จิ ต
: เสียงดังเป็ นเพลงลูกทุ่งเพราะดีคะ หนูชอบ
จอย : แต่หนูคดิ ว่า เสียงมันดังไปนะคะ หนูไม่ชอบ
ลุงดา : ความรูส้ กึ ทีพ่ วกหนูมแี ตกต่างกันนี้ จะจัดเข้าเจตสิกประเภทใดล่ะ
โจ้
: (นักเรียนตอบด้วย)
ลุงดา : ถูกต้อง ลุงขอถามต่อว่า เป็ นสัพพจิตตสาธารณเจตสิกหรือปกิณณกเจตสิก อธิบายด้วยนะ
จิ ต
: (นักเรียนตอบด้วย)
จอย

: หนูฟังข่าวจากวิทยุว่า สัปดาห์หน้าจะมีวงดนตรียอดนิยมมาแสดงทีอ่ าเภอใกล้บา้ นเรา หนูชอบนักร้องทุกคน
ของวงดนตรีน้ี หนูคดิ จะเก็บเงินไปซือ้ บัตรเข้าชม แต่ถา้ เงินไม่พอก็กะว่าจะแอบเอาเงินในลิน้ ชักโต๊ะของแม่
ไปบ้าง
ลุงดา : (นักเรียนตอบด้วย)
โจ้

: ทีโ่ รงเรียนของโจ้มชี มรมรักเพือ่ น ชอบนาอาหารไปแจกให้เด็กกาพร้า แต่กไ็ ม่ได้กาหนดแน่นอนว่า พวกเขา
จะไปแจกให้แก่เด็กทีไ่ หนบ้าง และไปเมื่อไหร่ ลุงดาคิดว่า การกระทาดังกล่าวนัน้ จัดอยู่ในเจตสิกประเภทใด
ครับ
ลุงดา : (นักเรียนตอบด้วย)
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นถึงข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาเรื่อง จิต-เจตสิก
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ทุกข์ (จิ ต-เจตสิก)

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านบทสนทนา แล้วตอบคาถาม
ลุงดา ซึง่ เป็ นมัคคทายกของวัดชอบมานังสนทนากั
่
บชาวบ้านทีห่ น้าบ้านทุกวัน วันนี้จติ จอย และโจ้ ซึง่ เป็ นนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 มาขอร่วมสนทนาด้วย
โจ้

: ลุงดาครับ วันนี้พวกผมเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง จิต-เจตสิก ค่อนข้างยากมากครับ รูแ้ ต่ความหมาย
แต่จะนามาประยุกต์กบั ชีวติ จริงยากจังเลย
ลุงดา : พวกเราลองฟั งเสียงชาวบ้านทีเ่ ล่นกลองยาวทีด่ งั อยู่หลังวัดสิ เวลาได้ฟังแล้วรูส้ กึ อย่างไร
จิ ต
: เสียงดังเป็ นเพลงลูกทุ่งเพราะดีคะ หนูชอบ
จอย : แต่หนูคดิ ว่า เสียงมันดังไปนะคะ หนูไม่ชอบ
ลุงดา : ความรูส้ กึ ทีพ่ วกหนูมแี ตกต่างกันนี้ จะจัดเข้าเจตสิกประเภทใดล่ะ
โจ้
: (นักเรียนตอบด้วย)
อัญญสมานาเจตสิกครับ

ลุงดา : ถูกต้อง ลุงขอถามต่อว่า เป็ นสัพพจิตตสาธารณเจตสิกหรือปกิณณกเจตสิก อธิบายด้วยนะ
จิ ต
: (นักเรียนตอบด้วย)
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก เพราะหูได้ยนิ เสียง และเวทนา คือ มีความพอใจ ไม่พอใจ

จอย

: หนูฟังข่าวจากวิทยุว่า สัปดาห์หน้าจะมีวงดนตรียอดนิยมมาแสดงทีอ่ าเภอใกล้บา้ นเรา หนู ชอบนักร้องทุกคน
ของวงดนตรีน้ี หนูคดิ จะเก็บเงินไปซือ้ บัตรเข้าชม แต่ถา้ เงินไม่พอก็กะว่าจะแอบเอาเงินในลิน้ ชักโต๊ะของแม่
ไปบ้าง
ลุงดา : (นักเรียนตอบด้วย)
จัดเป็นอกุศลเจตสิกจาพวกปกิณณกอกุศลเจตสิก

โจ้

: ทีโ่ รงเรียนของโจ้มชี มรมรักเพือ่ น ชอบนาอาหารไปแจกให้เด็กกาพร้า แต่กไ็ ม่ได้กาหนดแน่นอนว่า พวกเขา
จะไปแจกให้แก่เด็กทีไ่ หนบ้าง และไปเมื่อไหร่ ลุงดาคิดว่าการกระทาดังกล่าวนัน้ จัดอยู่ในเจตสิกประเภทใด
ครับ
ลุงดา : (นักเรียนตอบด้วย)
ปกิณณกโสภณเจตสิก เป็นเจตสิกทีป่ ระกอบกุศลจิต แต่ไม่แน่นอนตายตัวว่าต้องประกอบทุกครัง้
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นถึงข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาเรื่อง จิต-เจตสิก

(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
(

ลงชื่อ
(
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานมีขอ้ บกพร่องมาก

ผูป้ กครอง
)
ครูผสู้ อน
)

ให้
ให้
ให้
ให้
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4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

4
3
2
1
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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 สมุทยั (ธรรมที่ควรละ)
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ปฏิจจสมุปบาท นิวรณ์ 5 อุปาทาน 4 เป็ นธรรมะทีค่ วรละ (สมุทยั ) เป็ นข้อทีค่ วรละเว้นการกระทา ซึง่ จะนาไปสู่ความ
ทุกข์ เกิดปั ญหา
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/13

วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ

2.4 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายความหมายของ ปฏิจจสมุปบาท นิวรณ์ 5 อุปาทาน 4 ได้
2) วิเคราะห์ผลของทางหลีกเลีย่ งการกระทาผิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท นิวรณ์ 5 อุปาทาน 4 ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.3 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 สมุทยั (ธรรมทีค่ วรละ)
(1) ธรรมนิยาม
(2) นิวรณ์ 5
(3) อุปาทาน 4

➢ ปฏิจจสมุปบาท

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการสรุปลงความเห็น
3) 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 คคู่คิด
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

6. ครูให้นักเรียนดูภาพบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึง่ มีพฤติกรรมทีม่ ี
ปั ญหา
7. ครูให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า บุคคลในภาพดังกล่าว
นัน้ มีปัญหาหรือมีความทุกข์ในเรื่องใด และคาดว่าน่าจะเกิดจาก
สาเหตุใด
8. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การทีบ่ ุคคลดังกล่าวมี
ความทุกข์หรือมีปัญหานัน้ สอดคล้องกับธรรมทีค่ วรละ
9. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนเคยมีความทุกข์ใจในเรื่องใดบ้าง
สาเหตุเกิ ดจากอะไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 3.1
4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

 ถ้านักเรียนสามารถวิ เคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาต่างๆ ได้ถกู ต้อง จะมีผลดีอย่างไรบ้าง

10. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) จับคู่กนั เป็ น 3
คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง ธรรมทีค่ วรละ (สมุทยั ) จาก
หนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ในหัวข้อทีก่ าหนดให้ ดังนี้
1) ปฏิจจสมุปบาท
2) นิวรณ์ 5
3) อุปาทาน 4
11. สมาชิกแต่ละคู่ชว่ ยกันทาใบงานที่ 3.1 เรื่อง ธรรมที่ควรละ โดย
เลือกตอบคาถามในกรณีศกึ ษา คู่ละ 1 กรณีศกึ ษา
12. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายผลงานของตนให้สมาชิกคู่อ่นื ฟั ง
13. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 3.1
14. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

คาถามกระตุ้นความคิ ด

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญของเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท
นิวรณ์ 5 และอุปาทาน 4 แล้วให้นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนได้ข้อคิ ดจากการศึกษาหลักธรรม
ปฏิ จจสมุปบาท นิ วรณ์ 5 และอุปาทาน 4
อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจใบงานที่ 3.1
ใบงานที่ 3.1
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) ดนัย ไชยโยธา. (2552). พจนานุกรมคาศัพท์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
(2) ธรรมปิ ฎก, พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2544). พุทธธรรม, ฉบับเดิ ม. กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้ว.
(3) วศิน อินทสระ. (2548). หลักธรรมอันเป็ นหัวใจพระพุทธศาสนา. เอ.ไอ.เอ. (เครือนาทอง).
3) บัตรภาพบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึง่ มีพฤติกรรมทีม่ ปี ั ญหา
4) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ธรรมทีค่ วรละ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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บัตรภาพ บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีพฤติกรรมที่มีปัญหา

P 3-10

P 3-11

ภาพ 1

ภาพ 2

P 3-12

P 3-13

ภาพ 3

ภาพ 4
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ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ธรรมที่ควรละ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษาที่ 1
เก๋ และก้อย เป็ นเพือ่ นทีส่ นิทสนมกัน เมื่อพบกันก็จะทักทายด้วยความยินดี วันหนึ่งเก๋เห็นก้อยเดินเข้ามาใน
ห้องเรียนก็เข้าไปทักทายด้วยหน้าตาทีย่ ม้ิ แย้ม แต่กอ้ ยหน้าบึง้ ไม่ยม้ิ ตอบ เก๋จงึ โกรธและไม่พดู กับก้อย

คาถาม จงยกตัวอย่างตามองค์ประกอบของ ปฏิจจสมุปบาท ตัง้ แต่อวิชชาถึงชรามรณะ
(1) อวิชชา

(2) สังขาร

(3) วิญญาณ

(4) นามรูป
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(5) สฬายตนะ

(6) ผัสสะ

(7) เวทนา

(8) ตัณหา

(9) อุปาทาน

(10) ภพ

(11) ชาติ

(12) ชรามรณะ
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กรณี ศึกษาที่ 2
รามฝึกสมาธิตามทีค่ รูแนะนา ในขณะทีร่ ามนังหลั
่ บตา เพื่อฝึกจิตให้สงบนัน้ เขาคิดอยากให้จติ สงบ เพือ่ จะ
อ่านหนังสือแล้วจาได้แม่นยา และสอบได้คะแนนดี เขาคิดถึงเพือ่ นคนหนึ่งชื่อโชค ทีช่ อบพูดจาถากถางเขา ดูถูกเขา
เขาคิดว่า ถ้าเขาสอบได้คะแนนดีกว่าโชค เขาจะแสดงท่าทีดถู ูกเยาะเย้ยโชคบ้าง ขณะทีก่ าลังทาสมาธิอยู่นนั ้ รามเริม่
ง่วงนอนไม่อยากฝึกสมาธิต่อ และคิดว่าถ้าทาสมาธิไปเรื่อยๆ จะสามารถทาจิตสงบได้อย่างแท้จริง และจะมีผลดีต่อ
การอ่านหนังสือหรือเปล่า รามนังหลั
่ บตาและคิดเรื่อยเปื่ อยไปตลอดเวลา มีเรื่องต่างๆ ผ่านเข้ามาให้คดิ อย่างต่อเนื่อง
ในทีส่ ุดรามก็ไม่สามารถฝึกสมาธิต่อไปได้ รามลืมตาดูเพือ่ นคนอื่นทีย่ งั ฝึกสมาธิไปเรื่อยๆ
คาถาม เพราะเหตุใด รามจึงไม่สามารถฝึกสมาธิต่อไปได้ อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
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กรณี ศึกษาที่ 3
นิด น้อย โหน่ง และน้า นังสนทนาปรึ
่
กษาหารือกันในเรื่องราวต่างๆ ทีผ่ ่านเข้ามาในการดาเนินชีวติ ของพวกเขา
และแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่า สอดคล้องกับหลักธรรมเกีย่ วกับอุปาทาน 4 ที่ได้เรียนไป
นิ ด

น้ อย
โหน่ ง
น้ อย
น้า
นิ ด
โหน่ ง
นิ ด
น้ อย
โหน่ ง
น้ อย
นิ ด
โหน่ ง

น้ อย

: หัวหน้าห้องของฉันมักจะยึดมันในความคิ
่
ดเห็นของตัวเองเสมอ สมาชิกในห้องเสนอว่า ให้จดั งานเลีย้ งปี
ใหม่ของห้องทีบ่ ริเวณโรงอาหาร เพราะสะดวก ไม่ตอ้ งเก็บล้างจานเอง เราเหมาอาหารจากร้านค้าของ
โรงเรียนสะดวกดี แต่หวั หน้าห้องบอกว่าเอาอาหารไปเลี้ยงกันที่ใต้ตน้ ไม้หลังโรงเรียนจะมีบรรยากาศ
ดีกว่า ฉันไม่สบายใจในการตัดสินของหัวหน้าห้องเลย
: หัวหน้าห้องของเธอนะมีอุปาทาน
: อุปาทานเรื่องอะไรล่ะ อธิบายหน่อยซิ
: (นักเรียนช่วยตอบด้วย)
: พีส่ าวของฉันชอบอาหารทีภ่ ตั ตาคารทะเลสวย และไปกินประจา วันแม่ปีน้พี วกเราจะพาแม่ไปเลีย้ ง
อาหาร พีส่ าวของฉันก็เสนอว่า ต้องไปกินอาหารทีภ่ ตั ตาคารทะเลสวยเท่านัน้
: แสดงว่าพีส่ าวของเธอก็มอี ุปาทานเหมือนกัน
: จัดเป็ นอุปาทานประการใดล่ะช่วยบอกด้วย
: (นักเรียนช่วยตอบด้วย)
: ฉันก็มเี รื่องมาเล่าให้พวกเธอฟั งเหมือนกัน คือ ป้ าแจ่ม ข้างบ้านของฉันชอบไปวัดปฏิบตั วิ ปิ ั สสนา แล้วก็
มาพูดกับเพือ่ นบ้านคนอื่นว่า ป้ าแจ่มปฏิบตั ไิ ด้ดกี ว่าคนอื่นๆ ทีไ่ ปนังวิ
่ ปัส สนาด้วยกันได้ถงึ ขัน้ สูงสุดแล้ว
: ฉันก็รวู้ ่าป้ าแจ่มมีอุปาทาน
: อุปาทานในข้อใดล่ะ
: (นักเรียนช่วยตอบด้วย)
: พีก่ านดาพีส่ าวของเพือ่ นฉันคนหนึ่งเรียนจบปริญญาเอก มาทางานในบริษทั เดียวกับพีส่ าวของฉัน พี่
กานดาจะมีความยึดมันในตนเอง
่
คิดว่าไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่น เพราะจบการศึกษาระดับต่ากว่า
เธอ เธอจบถึงปริญญาเอกย่อมมีความรูส้ งู กว่า พวกเธอคิดว่าพีก่ านดามีอุปาทานในข้อใด
: (นักเรียนช่วยตอบด้วย)
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ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ธรรมที่ควรละ

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษาที่ 1
เก๋ และก้อย เป็ นเพือ่ นทีส่ นิทสนมกัน เมื่อพบกันก็จะทักทายด้วยความยินดี วันหนึ่งเก๋เห็นก้อยเดินเข้ามาใน
ห้องเรียนก็เข้าไปทักทายด้วยหน้าตาทีย่ ม้ิ แย้ม แต่กอ้ ยหน้าบึง้ ไม่ยม้ิ ตอบ เก๋จงึ โกรธและไม่พดู กับก้อย

คาถาม จงยกตัวอย่างตามองค์ประกอบของ ปฏิจจสมุปบาท ตัง้ แต่อวิชชาถึงชรามรณะ
(1) อวิชชา
เมือ่ เก๋เห็นก้อยหน้าบึ้ง ไม่ย้มิ ตอบ เก๋ไม่รคู้ วามจริงว่า เหตุผลต้นปลายเป็นอย่างไร ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาข้อเท็จจริงว่า
ก้อยอาจมีเรือ่ งไม่สบายใจ

(2) สังขาร
เก๋คดิ ปรุงแต่งสร้างภาพในใจตามความเคยชินว่า ก้อยจะต้องคิดกับตนอย่างนัน้ อย่างนี้ แล้วเกิดความฟุ้งซ่าน โกรธ มีมานะ
ตามพื้นกิเลสของตน

(3) วิญญาณ
เก๋มจี ติ ขุน่ มัวไปตามกิเลสทีฟ่ ้ ุงขึน้ มา ปรุงแต่งขึ้นดังกล่าว คอยรับรูก้ ารกระทาของก้อย ในแง่ความหมายทีจ่ ะมาป้ อนความรูส้ กึ นึกคิด
ทีเ่ ป็นอยู่ในเวลานัน้ สีหน้า กิรยิ าท่าทางของก้อยจะดูกระทบกระทังเก๋
่

(4) นามรูป
ความรูส้ กึ ภาพทีค่ ดิ ภาวะต่างๆ ของจิตใจ สีหน้า กิรยิ าท่าทาง (กายและใจ) ของเก๋ คล้อยไปเป็นผลรวม คือ ภาวะอาการของ
คนโกรธ ปั ้นปึง่ งอน พร้อมจะทางานร่วมไปกับวิญญาณนัน้
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(5) สฬายตนะ
อายตนะต่างๆ มีตา หู ของเก๋ ตืน่ ตัว พร้อมจะทาหน้าทีร่ บั ความรูส้ กึ กันเต็มที ่

(6) ผัสสะ
ลักษณะอาการแสดงออกของก้อยทีเ่ ด่น คือ ความบูดบึ้ง กระด้าง

(7) เวทนา
เก๋รสู้ กึ ไม่สบายใจ

(8) ตัณหา
เก๋เกิดวิภวตัณหา อยากให้ความไม่สบายใจนัน้ หายไป

(9) อุปาทาน
เก๋เกิดความยึดถือ ผูกใจต่อการกระทาหรือพฤติกรรมของก้อยว่า เกีย่ วข้องกับตนจะต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึง่

(10) ภพ
พฤติกรรมทีส่ บื เนือ่ งกันไปของเก๋อยู่ใต้อทิ ธิพลของอุปาทาน มีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์กบั ก้อย

(11) ชาติ
เก๋รบั เอาภาวะชีวติ ทีเ่ ป็นปฏิปักษ์นัน้ โดยมองเห็นความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างตนกับก้อยชัดเจนลงไป แยกออกเป็นเรา-เขา
มีตวั ตนทีจ่ ะเข้าไปกระทาและถูกกระทบกระแทกกับก้อย

(12) ชรามรณะ
ตัวตนทีเ่ กิดในภาวะปฏิปักษ์นนั ้ ทันทีทตี ่ วั ตนนัน้ เกิดขึ้น เก๋จงึ โกรธและไม่พดู กับก้อย
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กรณี ศึกษาที่ 2
รามฝึกสมาธิตามทีค่ รูแนะนา ในขณะทีร่ ามนังหลั
่ บตา เพื่อฝึกจิตให้สงบนัน้ เขาคิดอยากให้จติ สงบ เพื่อจะ
อ่านหนังสือแล้วจาได้แม่นยา และสอบได้คะแนนดี เขาคิดถึงเพือ่ นคนหนึ่งชื่อโชค ทีช่ อบพูดจาถากถางเขา ดูถูกเขา
เขาคิดว่า ถ้าเขาสอบได้คะแนนดีกว่าโชค เขาจะแสดงท่าทีดถู ูกเยาะเย้ยโชคบ้าง ขณะทีก่ าลังทาสมาธิอยู่นนั ้ รามเริม่
ง่วงนอนไม่อยากฝึกสมาธิต่อ และคิดว่าถ้าทาสมาธิไปเรื่อยๆ จะสามารถทาจิตสงบได้อย่างแท้จริง และจะมีผลดีต่อ
การอ่านหนังสือหรือเปล่า รามนังหลั
่ บตาและคิดเรื่อยเปื่ อยไปตลอดเวลา มีเรื่องต่างๆ ผ่านเข้ามาให้คดิ อย่างต่อเนื่อง
ในทีส่ ุดรามก็ไม่สามารถฝึกสมาธิต่อไปได้ รามลืมตาดูเพือ่ นคนอื่นทีย่ งั ฝึกสมาธิไปเรื่อยๆ
คาถาม เพราะเหตุใด รามจึงไม่สามารถฝึกสมาธิต่อไปได้ อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
เพราะรามเกิดนิวรณ์ 5 นิวรณ์ ซึง่ เป็นสิง่ กีดกัน้ จิตไม่ให้บรรลุความดี
1) กามฉันท์ – รามอยากให้จติ สงบ อยากอ่านหนังสือแล้วจาได้แม่นยา อยากสอบได้คะแนนดี
2) พยาบาท – รามพยาบาทโชคและคิดจะแก้แค้นโชค
3) ถีนมิทธะ – รามมีความหดหู่ เซือ่ งซึม ง่วงนอน
4) อุทธัจจกุกกุจจะ - รามคิดฟุ้งซ่านหลายเรือ่ ง
5) วิจกิ จั ฉา – รามมีความลังเลสงสัยว่า เมือ่ ฝึกสมาธิแล้ว จิตจะสงบจริงหรือไม่
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กรณี ศึกษาที่ 3
นิด น้อย โหน่ง และน้า นังสนทนาปรึ
่
กษาหารือกันในเรื่องราวต่างๆ ทีผ่ ่านเข้ามาในการดาเนินชีวติ ของพวกเขา
และแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่า สอดคล้องกับหลักธรรมเกีย่ วกับอุปาทาน 4 ทีไ่ ด้เรียนไป
นิ ด

น้ อย
โหน่ ง
น้ อย
น้า
นิ ด
โหน่ ง
นิ ด
น้ อย
โหน่ ง
น้ อย
นิ ด
โหน่ ง

น้ อย

: หัวหน้าห้องของฉันมักจะยึดมันในความคิ
่
ดเห็นของตัวเองเสมอ สมาชิกในห้องเสนอว่า ให้จดั งานเลีย้ ง
ปี ใหม่ของห้องทีบ่ ริเวณโรงอาหาร เพราะสะดวก ไม่ตอ้ งเก็บล้างจานเอง เราเหมาอาหารจากร้านค้าของ
โรงเรียนสะดวกดี แต่หวั หน้าห้องบอกว่าเอาอาหารไปเลี้ยงกันทีใ่ ต้ตน้ ไม้หลังโรงเรียนจะมีบรรยากาศ
ดีกว่า ฉันไม่สบายใจในการตัดสินของหัวหน้าห้องเลย
: หัวหน้าห้องของเธอนะมีอุปาทาน
: อุปาทานเรื่องอะไรล่ะ อธิบายหน่อยซิ
: (นักเรียนช่วยตอบด้วย)
ทิฏฐุปาทาน คือ ยึดมั ่นในทิฏฐิหรือทฤษฎีต่างๆ เมือ่ เกิดความอยากอย่างใดอย่างหนึง่ ก็ทาให้มคี วามเอนเอียง
ให้เข้ากับความอยากของตน

: พีส่ าวของฉันชอบอาหารทีภ่ ตั ตาคารทะเลสวย และไปกินประจา วันแม่ปีน้พี วกเราจะพาแม่ไปเลีย้ ง
อาหาร พีส่ าวของฉันก็เสนอว่า ต้องไปกินอาหารทีภ่ ตั ตาคารทะเลสวยเท่านัน้
: แสดงว่าพีส่ าวของเธอก็มอี ุปาทานเหมือนกัน
: จัดเป็ นอุปาทานประการใดล่ะช่วยบอกด้วย
: (นักเรียนช่วยตอบด้วย)
กามุปาทาน คือ ความยึดมั ่นในกาม ได้แก่ ประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย

: ฉันก็มเี รื่องมาเล่าให้พวกเธอฟั งเหมือนกัน คือ ป้ าแจ่ม ข้างบ้านของฉันชอบไปวัดปฏิบตั วิ ปิ ั สสนา แล้วก็
มาพูดกับเพือ่ นบ้านคนอื่นว่า ป้ าแจ่มปฏิบตั ไิ ด้ดกี ว่าคนอื่นๆ ทีไ่ ปนังวิ
่ ปัส สนาด้วยกันได้ถงึ ขัน้ สูงสุดแล้ว
: ฉันก็รวู้ ่าป้ าแจ่มมีอุปาทาน
: อุปาทานในข้อใดล่ะ
: (นักเรียนช่วยตอบด้วย)
สีลพั พตุปาทาน คือ ยึดมั ่นในศีลและพรต เมือ่ ยึดมั ่นในทฤษฎีหรือความเห็นอย่างใดอย่างหนึง่ ทาให้เกิดการปฏิบตั ิ
อย่างงมงาย

: พีก่ านดาพีส่ าวของเพือ่ นฉันคนหนึ่งเรียนจบปริญญาเอกมาทางานในบริษทั เดียวกับพีส่ าวของฉัน พี่
กานดาจะมีความยึดมันในตนเอง
่
คิดว่าไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่น เพราะจบการศึกษาระดับต่ากว่า
เธอ เธอจบถึงปริญญาเอกย่อมมีความรูส้ งู กว่าพวกเธอคิดว่าพีก่ านดามีอุปาทานในข้อใด
: (นักเรียนช่วยตอบด้วย)
อัตตวาทุปาทาน คือ ยึดมั ่นในตัวตน คิดว่ามีตวั ตนเทีย่ งแท้ ทาให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง ความหลง
ทาให้เกิด “ฉันคือนั ่น” ความยึดมั ่นในตัวตนเป็นข้อสาคัญ เป็นพืน้ ฐานของความยึดมั ่นข้ออืน่
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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 ่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

4
3
2
1
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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 4 ธรรมทีค่ วรบรรลุ
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
นิพพานเป็ นธรรมทีค่ วรบรรลุ (นิโรธ) ผูท้ ป่ี ฏิบตั ติ นตามหลักธรรมนี้ ย่อมเห็นสัจธรรม เห็นสิง่ ทัง้ หลายตามทีเ่ ป็ นจริง
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/13

วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ

2.5 จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายความหมายและแนวทางการปฏิบตั ติ นอันเป็ นหนทางนาไปสูน่ ิพพานได้
3. สาระการเรียนรู้
3.4 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 อริยสัจ 4
- นิโรธ (ธรรมทีค่ วรบรรลุ)
: นิพพาน
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการสรุปลงความเห็น
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 คโต๊ะกลม
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข่าว

10. ครูนาข่าวเกีย่ วกับบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จหรือบุคคลทีม่ ี
ความสุขมาเล่าให้นักเรียนฟั ง แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบคาถาม
เช่น
a. บุคคลดังกล่าวมีความสุขทีแ่ ท้จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
b. บุคคลดังกล่าวไม่เคยมีความทุกข์ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด
11. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า คนทีย่ งั เป็ นปุถชุ น ย่อมมี
ความทุกข์ในชีวติ บ้างไม่มากก็น้อย สาเหตุสาคัญทีท่ าให้มนุษย์มี
ความทุกข์ คือ กิเลส
12. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนเคยแก้ปัญหาความทุกข์ของตนเอง
ได้สาเร็จในเรื่องใดบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 4.1
4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

 เพราะเหตุใดคนทัวไปจึ
่ งเข้าใจเรื่องนิ พพาน
ได้ยาก

15. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ รื่อง นิโรธ (ธรรมทีค่ วรบรรลุ) คือ นิพพาน จากหนังสือ
เรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
16. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 4.1 เรื่อง ธรรมที่ควร
บรรลุ โดยแบ่งหน้าทีก่ นั ทางาน ดังนี้
1) สมาชิกคนที่ 1 ของกลุ่มเขียนคาตอบข้อ 1 แล้วส่งใบงาน
ต่อไปยังสมาชิกคนที่ 2
2) สมาชิกคนที่ 2 อ่านคาตอบของสมาชิกคนที่ 1 แล้วตรวจสอบ
ความถูกต้องและแก้ไขหรือเขียนเพิม่ เติมให้สมบูรณ์ และ
ตอบคาถามข้อ 2
3) สมาชิกคนที่ 3 อ่านคาตอบของสมาชิกคนที่ 2 แล้วตรวจสอบ
ความถูกต้องและแก้ไขหรือเขียนเพิม่ เติมให้สมบูรณ์ และ
ตอบคาถามข้อ 3
ฯลฯ
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(เพราะนิพพานจะต้องรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองคนอืน่ รู้
แทนไม่ได้ หรือเรียกได้ว่า “รูเ้ ฉพาะตน”)

17. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะมีโอกาสอ่านและเขียนคาตอบหมุนเวียน
กันไปเรื่อยๆ ตัง้ แต่ตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 2
18. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 4.1
19. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : –

คาถามกระตุ้นความคิ ด

ครูอธิบายเพิม่ เติมความรูใ้ ห้นักเรียนเข้าใจ แล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุป
ประเด็นสาคัญของธรรมทีค่ วรบรรลุในเรื่อง นิพพาน จากนัน้ ให้นักเรียนตอบ
คาถามกระตุน้ ความคิด

 ผู้ใดสามารถบรรลุนิพพานได้
(ผูท้ ดี ่ บั กิเลสได้โดยสิ้นเชิง)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจใบงานที่ 4.1
ใบงานที่ 4.1
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) ดนัย ไชยโยธา. (2552). พจนานุกรมคาศัพท์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
(2) ธรรมปิ ฎก, พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2544). พุทธธรรม, ฉบับเดิ ม. กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้ว.
(3) วศิน อินทสระ. (2548). หลักธรรมอันเป็ นหัวใจพระพุทธศาสนา. เอ.ไอ.เอ. (เครือนาทอง).
3) ตัวอย่างข่าวเกีย่ วกับบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จ หรือบุคคลทีม่ คี วามสุข
4) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ธรรมทีค่ วรบรรลุ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

 แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http:// women.sanook.com/tag/ผูท้ ป่ี ระสบความสาเร็จ
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ตัวอย่างข่าว เกี่ยวกับบุคคลที่ประสบความสาเร็จ หรือบุคคลที่มีความสุข
เกมไทยหัวใจสากล ปัญญา นิ รนั ดร์กลุ

20 กว่าปี ก่อน ปั ญญา นิรนั ดร์กุล เข้าวงการพร้อมกับเพือ่ นๆ กลุ่มถาปั ดจุฬาฯ ในนามของกลุ่มซูโม่สาอาง
ความสาเร็จของรายการ เพชฌฆาตความเครียด ส่งให้ช่อื ของซูโม่หลายคนประสบความสาเร็จในวงการบันเทิง
รวมทัง้ ผูช้ ายคนนี้ดว้ ย นอกจากงานแสดงแล้ว พีต่ า ยังได้รบั เลือกให้ทาหน้าที่ พิธกี รในรายการพลิกล็อก เกมโชว์
ยอดฮิตสมัยนัน้ 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 ผลิต
รายการเกมโชว์ของตัวเอง ปั จจุบนั บริษทั เวิรค์ พอยต์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ มีฐานะเป็ น มหาชน นันหมายถึ
่
ง
ความสาเร็จในเชิงธุรกิจบันเทิง ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าทุกรายการของเวิรค์ พอยต์ได้รบั ความนิยมจากคนดูมากมาย
เพียงใด ปั ญญายิม้ รับคาชม ก่อนทีจ่ ะตอบคาถามทีแ่ ฝงไว้ดว้ ยแง่คดิ ว่า เราทาตามทีเ่ ราถนัดนันเอง
่
พร้อมกับขยาย
ความว่าสิง่ ทีเ่ ขาทามาอยู่นนั ้ จริงๆ แล้วตรงกับพระราชดารัสของในหลวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนัน่ เอง เศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่ได้พาให้เราลดน้อยถอยลง แต่ทาให้เรารูจ้ กั ตัวเราเอง ทาให้หนั มามองว่าเรามีทรัพยากรอะไร ความรู้
ความสามารถของเราคืออะไร แล้วเอามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ทัง้ หมดคงเริม่ มาจากความเป็ นคนช่างคิด
ช่างสงสัยในทุกเรื่องของปั ญญา ซึง่ นาไปสูก่ ารเรียนรู้ และเมื่อเรียนรูม้ ากก็ทาให้เกิดปั ญญา สุดท้ายคือนาความรูท้ ่ี
ได้มาถ่ายทอดให้กบั คนดูอย่างแยบยลในรูปแบบของเกมโชว์
ส่วนทรัพยากรทีป่ ั ญญาพูดถึงก็คอื ภูมปิ ั ญญาของไทยนัน่ เอง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
สมุนไพร เกษตรกรรม ฯลฯ ซึง่ ปั ญญาสามารถนามาใช้กบั รายการของเขาได้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็ น คุณพระ
ช่วย แฟนพันธุแ์ ท้ อัจฉริยะข้ามคืน ฯลฯ รายการของเวิรค์ พอยต์จะเน้นเรื่องราวของศิลปะ วัฒนธรรมไทย เพราะ
เราเชื่อว่ามันคือความยิง่ ใหญ่ และเป็ นความภาคภูมใิ จของคนไทย เพราะฉะนัน้ คุณจะเป็ นเกมจากทีไ่ หน ผมไม่
กลัวคุณ เพราะผมมีของดีอยู่ในมือเยอะมาก ผมสามารถทาเกมทีเ่ ป็ นไทยไปสูก้ บั คุณบนเวทีสากลได้
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ตัวอย่างข่าว เกี่ยวกับบุคคลที่ประสบความสาเร็จ หรือบุคคลที่มีความสุข
ปั ญญาพิสจู น์ให้เห็นว่าความคิดของเขาถูก เพราะนอกจากจะได้รบั ความนิยมจากคนดูแล้ว รายการของเขายัง
ไปคว้ารางวัลจากต่างประเทศมาแล้ว รายการ กล่องดา แฟนพันธุแ์ ท้ และเกมทศกัณฑ์ ก็ได้รบั รางวัลในงาน
ประกาศผล Asian Television Awards 2005 ทีส่ งิ คโปร์ เสน่หข์ องรายการเกมโชว์ของเวิรค์ พอยต์น่าจะอยู่ท่ี
รูปแบบรายการ สร้างความตื่นเต้น สนุกสนานให้กบั คนดูได้ลุน้ ตลอดรายการ รวมทัง้ การลงทุนมหาศาลทัง้ ในเรื่อง
ของฉาก แสง สี เสียง นักแสดง และเงินรางวัล ฯลฯ เหล่านี้ทาให้เวิรค์ พอยต์ได้ช่อื ว่าเป็ นบริษทั ทีผ่ ลิตเกมโชว์ทด่ี ี
ทีส่ ุดในเมืองไทย
ปั ญญาได้ฉายาว่า เจ้าพ่อเกมโชว์ ของเมืองไทย คนจะมองว่าเราเป็ น เจ้าพ่อ ถ้าเป็ นเรื่องของงานอลังการ
ต่างๆ เรายอมรับ แต่ถา้ เรื่องส่วนตัว เรายังเหมือนเดิม ใช้ชวี ติ เรียบๆ ง่ายๆ ไม่ฟ้ ุงเฟ้ อ แต่เรื่องงานนี่เราจะอลังการ
งานสร้าง ไม่ใช่ความใหญ่โตของพืน้ ที่ ฉาก แสง เสียง แต่เป็ นเรื่องของคุณภาพ เราจะไม่ยอมแพ้ไม่กลัวใคร จะ
เหน็ดเหนื่อยเท่าไรเราก็ยอมทีจ่ ะทา เพราะเราเอางานเป็ นหลัก งานของเราจะต้องดีขน้ึ เรื่อยๆ ปั จจุบนั เวิรค์ พอยต์
ผลิตรายการป้ อนให้กบั สถานีต่าง ๆ 17 รายการต่อสัปดาห์ แต่ละรายการมีคาแรกเตอร์ทช่ี ดั เจน นัน่ เป็ นเหตุผลว่า
ทาไมทุกรายการจึงได้รบั การต้อนรับจากคนดูแลและสปอนเซอร์มากมาย และแม้จะมีรายการมากมายแต่เวิรค์
พอยต์ยงั คงเดินหน้าผลิตรายการคุณภาพต่อไป แต่ดว้ ยจานวนรายการทีอ่ อกอากาศต่ออาทิตย์ทม่ี ากทีส่ ุด ในขณะ
นี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าปั ญญาและเวิรค์ พอยต์ ได้มสี ว่ นกาหนดแนวทางและสร้างสรรค์รปู แบบรายการใหม่ๆ ของเกมโชว์
เมืองไทย แม้ว่าปั ญญาจะไม่ยอมรับตรงนี้เท่าไรนักก็ตาม แต่เขาก็ภูมใิ จว่ารายการทีผ่ ลิตออกไปได้รบั การตอบรับ
จากคนดูและมีสว่ นส่งเสริมความรูใ้ ห้กบั สังคมด้วย เรามีความภูมใิ จว่า เราคิดว่าเราคิดงานเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบ
ใคร เพราะฉะนัน้ เมื่อเราทาอะไรออกมา คนดูจะยอมรับเรา เพราะเขาเชื่อใจเราว่าเขาสามารถทิง้ ลูกหลานไว้กบั
เวิรค์ พอยต์ได้ ดูรายการแล้วไม่เสือ่ มเสีย เวิรค์ พอยต์ภายใต้การนาของปั ญญาก้าวสู่ความเป็ นมาตรฐานสากลเต็ม
รูปแบบ บ้านหลังใหม่บนเนื้อที่ 20 ไร่ในจังหวัดปทุมธานี มีถงึ 5 สตูดโิ อ เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทนั สมัย ทาให้
สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างใกล้ชดิ และสร้างสรรค์รายการทีม่ คี ุณภาพได้อย่างมันใจ
่
ถึงวันนี้คงต้องยอมรับว่า ปั ญญา นิรนั ดร์กุล มีสว่ นสร้างสรรค์รายการเกมโชว์เมืองไทย และความบันเทิงต่างๆ
และความบันเทิงต่างๆ ให้มกี ารพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ ซึง่ สิง่ เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึน้ ชัวข้
่ ามคืน
อย่างทีเ่ จ้าตัวบอกว่า ไม่มใี ครเกิดขึน้ มาแล้วก็เก่งเลย แต่ยนื ยันว่าความสาเร็จสร้างได้ ถ้าเรารูจ้ กั ตัวเราเองทีแ่ ท้จริง
เพราะฉะนัน้ คนทีอ่ ยากจะสาเร็จ ก็สามารถเป็ นอย่างนี้ได้จริงๆ ปั ญญาย้าอีกครัง้ ว่าความสาเร็จทีเ่ ขาได้มานัน้
สามารถสร้างได้ อย่างทีเ่ ขาได้ทาให้เห็นเป็ นตัวอย่างแล้วนันเอง
่
ที่มา : http:// women.sanook.com/tag/ผูท้ ป่ี ระสบความสาเร็จ สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

190 พระพุทธศาสนา ม.6

ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ธรรมที่ควรบรรลุ
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. สาเหตุทท่ี าให้มนุษย์มคี วามทุกข์ คืออะไร
2. การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมใดย่อมสามารถดับกิเลสได้
3. การพูดถึงนิพพาน ซึง่ ใช้คาแบบปฏิเสธนัน้ นิพพานหมายความว่าอย่างไร

4. ความหมายของนิพพานทีใ่ ช้คาทีม่ ใิ ช่เชิงปฏิเสธ ได้แก่อะไรบ้าง

5. ผูท้ บ่ี รรลุนิพพานนัน้ ย่อมเห็นสัจธรรม หมายความว่าอย่างไร

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 ซึง่ เป็ นหนทาง
นาไปสูค่ วามดับกิเลสได้อย่างไรบ้าง

191 พระพุทธศาสนา ม.6

ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ธรรมที่ควรบรรลุ

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. สาเหตุทท่ี าให้มนุษย์มคี วามทุกข์ คืออะไร
กิเลส 3 อย่าง ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง

2. การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมใดย่อมสามารถดับกิเลสได้
มรรคมีองค์ 8

3. การพูดถึงนิพพาน ซึง่ ใช้คาแบบปฏิเสธนัน้ นิพพานหมายความว่าอย่างไร
สภาพทีส่ ้นิ ราคะ โทสะ โมหะ ความสิ้นตัณหา จุดจบของความทุกข์ ความดับแห่งภพ การหลุดพ้นจากสังสารวัฏ

4. ความหมายของนิพพานทีใ่ ช้คาทีม่ ใิ ช่เชิงปฏิเสธ ได้แก่อะไรบ้าง
สันติ (สงบ) ความบริสุทธิ์ สะอาด สว่าง ความสุขอย่างยิง่ (บรมสุข) ความเป็นอิสระ (วิมตุ ติ)

5. ผูท้ บ่ี รรลุนิพพานนัน้ ย่อมเห็นสัจธรรม หมายความว่าอย่างไร
เห็นสิง่ ทัง้ หลายตามทีเ่ ป็นจริง รูว้ ่าสิง่ ทัง้ หลายทีเ่ ราได้เห็นได้สมั ผัสนัน้ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่สมควรทีเ่ ราจะไปยึดมั ่นถือมั ่น
ไม่ควรเป็นทาสของสิง่ ทีย่ ั ่วยุทงั ้ หลาย ไม่ตกเป็นทาสของความโลภ ความโกรธ ความหลง

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมรรคมีองค์ 8 ซึง่ เป็ นหนทาง
นาไปสูค่ วามดับกิเลสได้อย่างไรบ้าง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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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 ามตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้

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

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1
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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 5 ธรรมทีค่ วรเจริญ
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
อธิปไตย 3 สาราณียธรรม 6 ทศพิธราชธรรม 10 วิปัสสนาญาณ 9 เป็ นหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 (มรรค) ซึง่ ผูท้ ่ี
ประพฤติปฏิบตั ติ ามย่อมนาไปสูค่ วามเจริญ สูค่ วามดับทุกข์หรือหมดปั ญหา
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/13

วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ

2.6 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักอธิปไตย 3 สาราณียธรรม 6 ทศพิธราชธรรม 10 และวิปัสสนาญาณ 9
ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.5 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 อริยสัจ 4
- มรรค (ธรรมทีค่ วรเจริญ)
(1) อธิปไตย 3
(3) ทศพิธราชธรรม 10

(2) สาราณียธรรม 6
(4) วิปัสสนาญาณ 9

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการสรุปลงความเห็น
3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
3. มุ่งมันในการท
่
างาน

2. ใฝ่ เรียนรู้
4. มีจติ สาธารณะ
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบธรรมกัจฉา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข่าว

13. ครูนาข่าวเกีย่ วกับการประชุมของคณะกรรมการในหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ หรือการสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการใน
องค์กรต่างๆ มาเล่าให้นักเรียนฟั ง แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดง
ความคิดเห็นว่า การดาเนินงานหรือการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กรนัน้ มีหลักการสาคัญอย่างไรบ้าง
14. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า กิจกรรมหรือการ
ดาเนินงานขององค์กรต่างๆ นัน้ จะมีการระดมพลังความคิดและ
เป็ นไปตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ไม่ยดึ ถือตามความ
คิดเห็นของผูน้ าเท่านัน้ เป็ นไปตามหลักธรรมาธิปไตย ซึง่
สอดคล้องกับหลักธรรมทีค่ วรเจริญ (มรรค) ในเรื่อง อธิปไตย 3
15. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 ในห้องเรียนของนักเรียนมีบุคคลใดปฏิ บตั ิ
ตนตามหลักธรรมาธิ ปไตยบ้างและปฏิ บตั ิ
อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 5.1 – 5.4
4. ห้องสมุด
5. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกัน
ศึกษาความรูเ้ รื่อง มรรค 8 จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้า
เพิม่ เติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ในหัวข้อที่
กาหนดให้ ดังนี้
1) อธิปไตย 3
2) สาราณียธรรม 6
3) ทศพิธราชธรรม 10
4) วิปัสสนาญาณ 9
แล้วบันทึกความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 เพราะเหตุใดจึงต้องปฏิ บตั ิ ตนตามหลัก
สาราณี ยธรรม 6
(เพราะทาให้การอยูร่ ่วมกันเป็นไปด้วยความ
สามัคคีกลมเกลียวเป็นผลให้มพี ลังในการทางาน
หรือทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันจนสาเร็จ)

ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้
1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลีย่ นความรูเ้ กีย่ วกับ
ประเด็นสาคัญของข้อธรรมทีค่ น้ พบความรู้ ดังนี้
- ความหมาย
- หลักสาคัญ
- ตัวอย่างการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
- ผลของการปฏิบตั ิ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมินค่าความรู้
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับสลาก เพื่อทาใบงาน ดังนี้
- กลุ่มหมายเลข 1 ทาใบงานที่ 5.1 เรื่อง อธิ ปไตย 3
- กลุ่มหมายเลข 2 ทาใบงานที่ 5.2 เรื่อง สาราณี ยธรรม 6
- กลุ่มหมายเลข 3 ทาใบงานที่ 5.3 เรื่อง ทศพิ ธราชธรรม 10
- กลุ่มหมายเลข 4 ทาใบงานที่ 5.4 เรื่อง วิ ปัสสนาญาณ 9
2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานทีก่ ลุ่มของตน
รับผิดชอบทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
และเสนอแนะเพิม่ เติม
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมรรค
(ธรรมทีค่ วรเจริญ) โดยมีพฤติกรรมเป็ นไปตามหลักธรรมทีไ่ ด้
ศึกษา
2. นักเรียนแต่ละคนปฏิบตั ติ นตามแผนการทีก่ ลุ่มร่วมกันคิด แล้ว
รายงานผลต่อครูผสู้ อนตามกาหนดเวลา
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนเคยพบผู้ใดที่มีการกระทาที่แสดงว่า
ปฏิ บตั ิ ตนตามหลักทศพิธราชธรรมบ้าง จง
ยกตัวอย่าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 ถ้าบุคคลที่เป็ นผู้นากลุ่มปฏิ บตั ิ ตนตามหลัก
ทศพิธราชธรรม จะเกิ ดผลดีอย่างไร
(ทาให้สมาชิกในกลุ่มมีความเชือ่ ถือ ศรัทธา
ไว้วางใจ ยอมรับและปฏิบตั ติ ามคาแนะนา)

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนสามารถปฏิ บตั ิ ตนตามหลักมรรค
(ธรรมที่ควรเจริ ญ) ได้อย่างไรบ้าง และมีผลดี
อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
มรรค (ธรรมทีค่ วรเจริญ) และผลทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการปฏิบตั ิ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2
3. ครูมอบหมายให้นักเรียนหาข่าวหรือข้อมูลเกีย่ วกับการกระทาของ
บุคคลทีส่ อดคล้องกับมงคล 38 ในเรื่อง ความเพียรเผากิเลส
ประพฤติพรหมจรรย์ เห็นอริยสัจ บรรลุนิพพาน กลุ่มละ 1 เรื่อง
เพื่อใช้เรียนในชัวโมงเรี
่
ยนต่อไป
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1. ถ้าผู้นาของประเทศไทยในระดับต่างๆ
ปฏิ บตั ิ ตนตามหลักอธิ ปไตย 3 และ
ทศพิธราชธรรม จะส่งผลดีต่อประเทศ
อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

2. ถ้าประชาชนชาวไทยทุกคนปฏิ บตั ิ ตนตาม
หลักธรรมสาราณี ยธรรม 6 จะส่งผลดีต่อ
สังคมและประเทศชาติ อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 5.1
ตรวจใบงานที่ 5.2
ตรวจใบงานที่ 5.3
ตรวจใบงานที่ 5.4
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ มุ่งมั ่นในการทางาน
และมีจติ สาธารณะ

เครื่องมือ
ใบงานที่ 5.1
ใบงานที่ 5.2
ใบงานที่ 5.3
ใบงานที่ 5.4
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

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) ดนัย ไชยโยธา. (2552). พจนานุกรมคาศัพท์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
(2) ธรรมปิ ฎก, พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2544). พุทธธรรม, ฉบับเดิ ม. กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้ว.
(3) วศิน อินทสระ. (2548). หลักธรรมอันเป็ นหัวใจพระพุทธศาสนา. เอ.ไอ.เอ. (เครือนาทอง).
3) ตัวอย่างข่าวเกีย่ วกับการประชุมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ หรือการสรุปผลการประชุมของ
คณะกรรมการในองค์กรต่างๆ
4) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง อธิปไตย 3
5) ใบงานที่ 5.2 เรื่อง สาราณียธรรม 6
6) ใบงานที่ 5.3 เรื่อง ทศพิธราชธรรม 10
7) ใบงานที่ 5.4 เรื่อง วิปัสสนาญาณ 9
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.ilo.org/asia/info/public/pr/WCMS_167976/lang.../index.htm

200 พระพุทธศาสนา ม.6

ตัวอย่างข่าว เกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ หรือ
การสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการในองค์กรต่างๆ
การประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกครัง้ ที่ 15
(15th Asia and the Pacific Regional Meeting – APRM)
การประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศระดับภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกครัง้ ที่ 15 (15th Asia and the Pacific
Regional Meeting – APRM) จะมีขน้ึ ในระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเมือง
เกียวโต (Kyoto International Convention Centre- KICC) ประเทศญีป่ ่ นุ
การประชุมครัง้ นี้จะมีผเู้ ข้าร่วมประชุมจานวนประมาณ 500 คนซึง่ เป็ นผูแ้ ทนจาก 46 ประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟิก ประเทศกลุ่มอาหรับ และดินแดนปกครองในเอเชียตะวันตก ทัง้ นี้ คณะผูแ้ ทนจะประกอบไปด้วย
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูแ้ ทนองค์กรลูกจ้างและองค์กรนายจ้าง รวมถึงนักวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
ฯพณฯ โยชิฮโิ กะ โนดะ (H.E. Mr. Yoshihiko Noda) นายกรัฐมนตรีญป่ี ่ ุน มีหมายกาหนดการกล่าวเปิ ดการ
ประชุมในพิธเี ปิ ด ซึง่ จะมีขน้ึ ในวันอาทิตย์ท่ี 4 ธันวาคม ตามด้วยการกล่าวนาและสุนทรพจน์ของนายฮวน โซมา
เวีย (Mr. Juan Somavia) ผูอ้ านวยการใหญ่ของ ILO
นอกจากนี้ ฯพณฯ ซานานา กุซเมา (H.E. Mr. Xanana Gusmao) นายกรัฐมนตรีประเทศติมอร์ตะวันออก
และดร.อาหมัด ลุคมาน (Dr. Ahmed Luqman) ผูอ้ านวยการใหญ่องค์การแรงงานกลุ่มประเทศรัฐอาหรับ (Arab
Labaour Organization) จะขึน้ กล่าวคาปราศรัยในภาคการประชุมระดับสูงของการประชุมครัง้ นี้ดว้ ย
การประชุมทัง้ 4 วันจะประกอบไปด้วยเวทีผนู้ าเรื่องการจ้างงานเยาวชนซึง่ จะเป็ นโอกาสสาหรับผูน้ าเยาวชน
และผูแ้ ทนจากทัวทั
่ ง้ ภูมภิ าคทีจ่ ะมาหารือเกีย่ วกับความท้าทายทีก่ ลุ่มเยาวชนประสบในการได้ทางานทีม่ คี ุณค่ า
การสร้างขีดความสามารถในการทางาน และการร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศของตน
ประเด็นหลัก 3 ประเด็นทีจ่ ะมีการอภิปรายได้แก่ การทางานทีส่ อดคล้องกันของนโยบายด้านเศรษฐกิจ
มหภาค การจ้างงานและการคุม้ ครองทางสังคม พัฒนาการของการจ้างงานทีก่ ่อให้เกิดผลิตผลและสร้างความยังยื
่ น
ให้สถานประกอบการ รวมถึงการส่งเสริมสิทธิในการทางานและการเจรจาทางสังคม
นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษ 3 กิจกรรม โดยรัฐบาลญีป่ ่ นุ จะเป็ นเจ้าภาพจัดวาระการประชุมพิเศษใน
หัวข้อการตอบรับวิกฤตการณ์ทเ่ี น้นประเด็นการจ้างงาน และ ILO จะจัดวาระการประชุมพิเศษอีก 2 หัวข้อได้แก่
เรื่องงานสีเขียว (Green Jobs) และ การทางานร่วมกัน (Partnerships)
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ตัวอย่างข่าว เกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ หรือ
การสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการในองค์กรต่างๆ
นางซาชิโกะ ยามาโมะโตะ (Ms. Sachiko Yamamoto) ผูอ้ านวยการประจาภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิกของ
ILO กล่าวว่า “การประชุมครัง้ นี้ ถือได้ว่าเป็ นครัง้ แรกที่ผนู้ าในเอเชียแปซิฟิคจะได้มโี อกาสหารือกันตัง้ แต่ภูมภิ าค
ประสบกับปั ญหาเศรษฐกิจและการจ้างงาน ภูมภิ าคนี้ไม่มเี กราะป้ องกันจากปั ญหาเหล่านี้ ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องสาคัญ
ทีผ่ อู้ อกนโยบายสร้างความมันใจว่
่ าประชาชนในประเทศของตนจะไม่สญ
ู เสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่
พวกเขาได้สร้างขึน้ มาก่อนหน้านี้ นันหมายความว่
่
า การสร้างงาน การรวมคนกลุ่มต่าง ๆ เข้าเป็ นส่วนหนึ่งของ
สังคม และการปกป้ องสิทธิ จะต้องเป็ นหัวใจหลักในการวางมาตรการตอบรับวิกฤตการณ์ทม่ี ปี ระสิทธิผล”
ILO เป็ นหน่วยงานชานัญการพิเศษแห่งสหประชาชาติทป่ี ฏิบตั งิ านเกี่ยวกับประเด็นการทางานและประเด็น
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางาน โดยมีโครงสร้างสมาชิกแบบไตรภาคี อันประกอบไปด้วย ภาครัฐ องค์กรนายจ้าง
และองค์กรลูกจ้าง ซึ่งมีสทิ ธิเท่าเทียมกันในฐานะสมาชิก ทาให้เกิดการตัดสินใจซึง่ สะท้อนสภาพเศรษฐกิจทีแ่ ท้จริง
ที่มา : www.ilo.org/asia/info/public/pr/WCMS_167976/lang.../index.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
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ใบงานที่ 5.1 เรื่อง อธิปไตย 3
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข้อมูลหรือข่าวของกลุ่มบุคคลทีม่ กี ารกระทาสอดคล้องกับอธิปไตย 3 มาวิเคราะห์
แล้วตอบคาถาม
ข้อมูล/ข่าว เรื่อง...........................................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า : ……..................................................
1. ข้อมูลหรือข่าว เรื่อง
2. จากข้อมูลหรือข่าวดังกล่าว มีการกระทาทีส่ อดคล้องกับอธิปไตยอย่างไร จงยกตัวอย่าง

3. นักเรียนคิดว่า ผลของการกระทาดังกล่าวมีประโยชน์หรือมีโทษต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร

4. นักเรียนควรปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างในเรื่องใด ซึง่ จะเป็ นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ จงยกตัวอย่าง พร้อมอธิบาย
เหตุผล
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ใบงานที่ 5.1 เรื่อง อธิปไตย 3

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข้อมูลหรือข่าวของกลุ่มบุคคลทีม่ กี ารกระทาสอดคล้องกับอธิปไตย 3 มาวิเคราะห์
แล้วตอบคาถาม
ข้อมูล/ข่าว เรื่อง...........................................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า : ……..................................................
1. ข้อมูลหรือข่าว เรื่อง
2. จากข้อมูลหรือข่าวดังกล่าว มีการกระทาทีส่ อดคล้องกับอธิปไตยอย่างไร จงยกตัวอย่าง

3. นักเรียนคิดว่า ผลของการกระทาดังกล่าวมีประโยชน์หรือมีโทษต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร

4. นักเรียนควรปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างในเรื่องใด ซึง่ จะเป็ นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ จงยกตัวอย่าง พร้อมอธิบาย
เหตุผล

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 5.2 เรื่อง สาราณียธรรม 6
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข้อมูลหรือข่าวเกีย่ วกับกลุ่มบุคคลทีม่ กี จิ กรรมร่วมกันทีส่ อดคล้องกับสาราณียธรรม 6
นามาวิเคราะห์ แล้วตอบคาถาม
ข้อมูล/ข่าว เรื่อง...........................................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า : ……..................................................
1. ข้อมูลหรือข่าว เรื่อง
2. กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการกระทาหรือกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับหลักธรรมเรื่อง สาราณียธรรม 6 อย่างไรบ้าง จงอธิบาย
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

3. นักเรียนคิดว่า การกระทาหรือกิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร

4. นักเรียนได้ขอ้ คิดทีจ่ ะนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ อย่างไรบ้าง อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
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ใบงานที่ 5.2 เรื่อง สาราณียธรรม 6

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข้อมูลหรือข่าวเกีย่ วกับกลุ่มบุคคลทีม่ กี จิ กรรมร่วมกันทีส่ อดคล้องกับสาราณียธรรม 6
นามาวิเคราะห์ แล้วตอบคาถาม
ข้อมูล/ข่าว เรื่อง...........................................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า : ……..................................................
1. ข้อมูลหรือข่าว เรื่อง
2. กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการกระทาหรือกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับหลักธรรมเรื่อง สาราณียธรรม 6 อย่างไรบ้าง จงอธิบาย
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

3. นักเรียนคิดว่า การกระทาหรือกิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร

4. นักเรียนได้ขอ้ คิดทีจ่ ะนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ อย่างไรบ้าง อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 5.3 เรื่อง ทศพิธราชธรรม 10
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข้อมูลหรือข่าวเกีย่ วกับบุคคลทีม่ กี ารกระทาทีส่ อดคล้องกับทศพิธราชธรรม 10 มาวิเคราะห์
แล้วตอบคาถาม
ข้อมูล/ข่าว เรื่อง...........................................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า : ……..................................................
1. ข้อมูลหรือข่าว เรื่อง
2. จากข้อมูลหรือข่าวดังกล่าว มีการกระทาทีส่ อดคล้องกับทศพิธราชธรรม 10 อย่างไร จงยกตัวอย่าง

3. นักเรียนคิดว่า การกระทาดังกล่าวมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร

4. นักเรียนได้ขอ้ คิดทีจ่ ะนาแบบอย่างไปประยุกต์ปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ อย่างไรบ้าง จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
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ใบงานที่ 5.3 เรื่อง ทศพิธราชธรรม 10

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข้อมูลหรือข่าวเกีย่ วกับบุคคลทีม่ กี ารกระทาทีส่ อดคล้องกับทศพิธราชธรรม 10 มาวิเคราะห์
แล้วตอบคาถาม
ข้อมูล/ข่าว เรื่อง...........................................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า : ……..................................................
1. ข้อมูลหรือข่าว เรื่อง
2. จากข้อมูลหรือข่าวดังกล่าว มีการกระทาทีส่ อดคล้องกับทศพิธราชธรรม 10 อย่างไร จงยกตัวอย่าง

3. นักเรียนคิดว่า การกระทาดังกล่าวมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอ ย่างไร

4. นักเรียนได้ขอ้ คิดทีจ่ ะนาแบบอย่างไปประยุกต์ปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ อย่างไรบ้าง จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 5.4 เรื่อง วิปัสสนาญาณ 9
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอธิบายความหมายและขัน้ ตอนของวิปัสสนาญาณ 9

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง นักเรียนได้ขอ้ คิดจากการศึกษาเรื่อง วิปัสสนาญาณ 9 อย่างไรบ้าง
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ใบงานที่ 5.4 เรื่อง วิปัสสนาญาณ 9
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอธิบายความหมายและขัน้ ตอนของวิปัสสนาญาณ 9
วิปัสสนาญาณ 9 คือ ขัน้ ตอนในระดับหนึง่ ของวิสุทธิ 7 เป็นความรูท้ ที ่ าให้เกิดความเห็นแจ้งมี 9 ประการ ดังนี้
1) อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ – รูแ้ ละเห็นว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นจะต้องดับ
2) ภังคานุปัสสนาญาณ – เห็นว่าสังขารทัง้ ปวงจะต้องแตกสลาย
3) ภยตูปัฏฐานญาณ – เห็นสังขารว่าเป็นของน่ากลัว
4) อาทีนวานุปัสสนาญาณ – เมือเห็
่ นสังขารทัง้ ปวงว่าเป็นโทษ
5) นิพพิทานุปัสสนาญาณ – เมือ่ เห็นสังขารว่าเป็ นโทษ ก็เกิดความหน่าย
6) มุญจิตุกมั ยตาญาณ – ปรารถนาทีจ่ ะพ้นไปจากสังขารเหล่านัน้
7) ปฏิสงั ขานุปัสสนาญาณ – หาทางปลดเปลื้องจากสังขารเหล่านัน้
8) สังขารุเปกขาญาณ – ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายในสังขารทัง้ หลาย
9) สัจจานุโลมิกญาณ – เกิดญาณอันคล้อยต่อการรูอ้ ริยสัจ

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง นักเรียนได้ขอ้ คิดจากการศึกษาเรื่อง วิปัสสนาญาณ 9 อย่างไรบ้าง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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เฉลย

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
(

ลงชื่อ
(
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานมีขอ้ บกพร่องมาก

ผูป้ กครอง
)
ครูผสู้ อน
)

ให้
ให้
ให้
ให้

211 พระพุทธศาสนา ม.6

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

4
3
2
1
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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 6 มงคล 38
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมงคล 38 เกีย่ วกับความเพียรเผากิเลส ประพฤติพรหมจรรย์ เห็นอริยสัจ บรรลุนิพพาน
ย่อมนาชีวติ ไปสูค่ วามเจริญ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/13

วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ

2.7 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม มงคล 38 เกีย่ วกับความเพียรเผากิเลส ประพฤติพรหมจรรย์
เห็นอริยสัจ บรรลุนิพพานได้
3. สาระการเรียนรู้
3.6 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 อริยสัจ 4
- มงคล 38
➢ ความเพียรเผากิเลส
➢ เห็นอริยสัจ

➢ ประพฤติพรหมจรรย์
➢ บรรลุนิพพาน

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

2) ทักษะการสรุปลงความเห็น

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
3. มุ่งมันในการท
่
างาน

2. ใฝ่ เรียนรู้
4. มีจติ สาธารณะ
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : –

16. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าตัวอย่างการกระทาของบุคคลตามมงคล
38 ทีเ่ คยเรียนไปแล้ว และวิเคราะห์ผลของการกระทา เช่นเรื่อง
a. การประพฤติธรรม
b. การเว้นจากการดื่มน้าเมา
c. มีศลิ ปวิทยา
d. ฟั งธรรมตามกาล ฯลฯ
17. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนเคยปฏิ บตั ิ ตนตามหลักมงคล 38
ในเรื่องใดบ้าง และผลการปฏิ บตั ิ เป็ นอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 6.1 – 6.4
4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

 นักเรียนมีความประทับใจการกระทาของ
บุคคลใดที่ปฏิ บตั ิ ตนตามหลักมงคล 38
ยกตัวอย่างประกอบ

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
3. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ กีย่ วกับมงคล 38 จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ในหัวข้อต่อไปนี้ กลุม่ ละ 1 เรื่อง คือ
1) ความเพียรเผากิเลส
2) ประพฤติพรหมจรรย์
3) เห็นอริยสัจ
4) บรรลุนิพพาน
แล้วบันทึกความรูท้ ไ่ี ด้ลงในแบบบันทึกการอ่าน
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาประเด็นสาคัญของเรื่องทีศ่ กึ ษา
เกีย่ วกับมงคล 38 ในประเด็นต่อไปนี้
1) ความหมาย
2) หลักสาคัญ
- ตัวอย่างการกระทา
4) ผลของการกระทา
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 ถ้านักเรียนต้องการเผากิ เลสในเรื่องความ
โลภ จะนาคุณธรรมใดเป็ นตบะช่วยเผากิ เลส
(ขันติ ทาน ศีล เมตตา ปั ญญา ธุดงควัตร)

ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมินค่าความรู้
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาข่าว/ข้อมูล ทีค่ น้ คว้า (จากแผนการจัดการ
เรียนรูท้ ่ี 5) มาร่วมกันวิเคราะห์แล้วตอบคาถามในใบงาน กลุ่มละ
1 ใบงาน ดังนี้
a. ใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38 : ความเพียรเผากิ เลส
b. ใบงานที่ 6.2 เรื่อง มงคล 38 : ประพฤติ พรหมจรรย์
c. ใบงานที่ 6.3 เรื่อง มงคล 38 : เห็นอริยสัจ
d. ใบงานที่ 6.4 เรื่อง มงคล 38 : บรรลุนิพพาน
5. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยครู
เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง และเสนอแนะเพิม่ เติม
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
มงคล 38 ทีไ่ ด้เรียนไปแล้วทัง้ 4 เรื่อง
5. นักเรียนแต่ละคนปฏิบตั ติ นตามแผนทีร่ ่วมกันกาหนดและ
รายงานผลต่อครูตามกาหนดเวลา
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนมีการกระทาใดที่แสดงว่า ประพฤติ
พรหมจรรย์ และผลของการกระทาเป็ น
อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 เพราะเหตุใด จึงต้องปฏิ บตั ิ ตนตามหลัก
มงคล 38
(เพราะจะทาให้มคี วามสุขความเจริญ)

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักสาคัญของมงคล 38 ในเรื่อง
ความเพียรเผากิเลส ประพฤติพรหมจรรย์ เห็นอริยสัจ บรรลุ
นิพพาน
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนจะแนะนาผู้อื่นให้ปฏิ บตั ิ ตนตาม
มงคล 38 ในเรื่องใดได้บ้าง และมีวิธีการ
แนะนาอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

• ครูมอบหมายให้นักเรียนรายงานผลการปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที ่
กาหนด ดังนี้
1) การปฏิบตั ติ นตามหลักอธิปไตย 3
2) การปฏิบตั ติ นตามหลักสาราณียธรรม 6
3) การปฏิบตั ติ นตามหลักทศพิธราชธรรม 10
4) การปฏิบตั ติ นตามหลักวิปัสสนาญาณ 9
5) การปฏิบตั ติ นตามหลักมงคล 38

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
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7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 6.1
ตรวจใบงานที่ 6.2
ตรวจใบงานที่ 6.3
ตรวจใบงานที่ 6.4
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ มุ่งมั ่นในการทางาน
และมีจติ สาธารณะ
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
ตรวจรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

เครื่องมือ
ใบงานที่ 6.1
ใบงานที่ 6.2
ใบงานที่ 6.3
ใบงานที่ 6.4
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
แบบประเมินรายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

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
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) ดนัย ไชยโยธา. (2552). พจนานุกรมคาศัพท์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
(2) ธรรมปิ ฎก, พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2544). พุทธธรรม, ฉบับเดิ ม. กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้ว.
(3) วศิน อินทสระ. (2548). หลักธรรมอันเป็ นหัวใจพระพุทธศาสนา. เอ.ไอ.เอ. (เครือนาทอง).
3) ใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38 : ความเพียรเผากิเลส
4) ใบงานที่ 6.2 เรื่อง มงคล 38 : ประพฤติพรหมจรรย์
5) ใบงานที่ 6.3 เรื่อง มงคล 38 : เห็นอริยสัจ
6) ใบงานที่ 6.4 เรื่อง มงคล 38 : บรรลุนิพพาน
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรายงานผลการปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

การปฏิบตั ติ นตามหลักอธิปไตย 3
การปฏิบตั ติ นตามหลักสาราณียธรรม 6
การปฏิบตั ติ นตามหลักทศพิธราชธรรม 10
การปฏิบตั ติ นตามหลักวิปัสสนาญาณ 9
การปฏิบตั ติ นตามหลักมงคล 38
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
=
ดี
=
พอใช้
=
ปรับปรุง =

4
3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

18 - 20

ดีมาก

14 - 17
10 - 13

ดี
พอใช้

ต่ากว่า 10

ปรับปรุง

221 พระพุทธศาสนา ม.6

ใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38 : ความเพียรเผากิเลส
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข่าว/ข้อมูล/ภาพประกอบข่าว/คากลอน/บทความเกีย่ วกับมงคล 38 : ความเพียรเผากิเลส
มาวิเคราะห์ แล้วตอบคาถาม
ข้อมูล/ข่าว เรื่อง...........................................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า : ……..................................................
1. การกระทาใดสอดคล้องกับมงคล 38 เรื่อง ความเพียรเผากิเลส จงอธิบาย

2. การกระทาดังกล่าวส่งผลดีอย่างไรบ้าง

3. นักเรียนสามารถนาข้อคิดจากการศึกษาเรื่อง ความเพียรเผากิเลส ไปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ติ นอย่างไรบ้าง

222 พระพุทธศาสนา ม.6

ใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38 : ความเพียรเผากิเลส

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข่าว/ข้อมูล/ภาพประกอบข่าว/คากลอน/บทความเกีย่ วกับมงคล 38 : ความเพียรเผากิเลส
มาวิเคราะห์ แล้วตอบคาถาม
ข้อมูล/ข่าว เรื่อง...........................................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า : ……..................................................
1. การกระทาใดสอดคล้องกับมงคล 38 เรื่อง ความเพียรเผากิเลส จงอธิบาย

2. การกระทาดังกล่าวส่งผลดีอย่างไรบ้าง

3. นักเรียนสามารถนาข้อคิดจากการศึกษาเรื่อง ความเพียรเผากิเลส ไปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ติ นอย่างไรบ้าง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

223 พระพุทธศาสนา ม.6

ใบงานที่ 6.2 เรื่อง มงคล 38 : ประพฤติพรหมจรรย์
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข่าว/ข้อมูล/ภาพประกอบข่าว/คากลอน/บทความเกีย่ วกับมงคล 38 : ประพฤติพรหมจรรย์
มาวิเคราะห์ แล้วตอบคาถาม
ข้อมูล/ข่าว เรื่อง...........................................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า : ……..................................................
1. การกระทาใดสอดคล้องกับมงคล 38 เรื่อง ประพฤติพรหมจรรย์ จงอธิบาย

2. การกระทาดังกล่าวส่งผลดีอย่างไรบ้าง

3. นักเรียนสามารถนาข้อคิดจากการศึกษาเรื่อง ประพฤติพรหมจรรย์ ไปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ติ นอย่างไรบ้าง

224 พระพุทธศาสนา ม.6

ใบงานที่ 6.2 เรื่อง มงคล 38 : ประพฤติพรหมจรรย์

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข่าว/ข้อมูล/ภาพประกอบข่าว/คากลอน/บทความเกีย่ วกับมงคล 38 : ประพฤติพรหมจรรย์
มาวิเคราะห์ แล้วตอบคาถาม
ข้อมูล/ข่าว เรื่อง...........................................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า : ……..................................................
1. การกระทาใดสอดคล้องกับมงคล 38 เรื่อง ประพฤติพรหมจรรย์ จงอธิบาย

2. การกระทาดังกล่าวส่งผลดีอย่างไรบ้าง

3. นักเรียนสามารถนาข้อคิดจากการศึกษาเรื่อง ประพฤติพรหมจรรย์ ไปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ติ นอย่างไรบ้าง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

225 พระพุทธศาสนา ม.6

ใบงานที่ 6.3 เรื่อง มงคล 38 : เห็นอริยสัจ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข่าว/ข้อมูล/ภาพประกอบข่าว/คากลอน/บทความเกีย่ วกับมงคล 38 : เห็นอริยสัจ
มาวิเคราะห์ แล้วตอบคาถาม
ข้อมูล/ข่าว เรื่อง...........................................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า : ……..................................................
1. การกระทาใดสอดคล้องกับมงคล 38 เรื่อง เห็นอริยสัจ จงอธิบาย

2. การกระทาดังกล่าวส่งผลดีอย่างไรบ้าง

3. นักเรียนสามารถนาข้อคิดจากการศึกษาเรื่อง เห็นอริยสัจ ไปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ติ นอย่างไรบ้าง

226 พระพุทธศาสนา ม.6

ใบงานที่ 6.3 เรื่อง มงคล 38 : เห็นอริยสัจ

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข่าว/ข้อมูล/ภาพประกอบข่าว/คากลอน/บทความเกีย่ วกับมงคล 38 : เห็นอริยสัจ
มาวิเคราะห์ แล้วตอบคาถาม
ข้อมูล/ข่าว เรื่อง...........................................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า : ……..................................................
1. การกระทาใดสอดคล้องกับมงคล 38 เรื่อง เห็นอริยสัจ จงอธิบาย

2. การกระทาดังกล่าวส่งผลดีอย่างไรบ้าง

3. นักเรียนสามารถนาข้อคิดจากการศึกษาเรื่อง เห็นอริยสัจ ไปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ติ นอย่างไรบ้าง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

227 พระพุทธศาสนา ม.6

ใบงานที่ 6.4 เรื่อง มงคล 38 : บรรลุนิพพาน
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข่าว/ข้อมูล/ภาพประกอบข่าว/คากลอน/บทความเกีย่ วกับมงคล 38 : บรรลุนิพพาน
มาวิเคราะห์ แล้วตอบคาถาม
ข้อมูล/ข่าว เรื่อง...........................................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า : ……..................................................
1. การกระทาใดสอดคล้องกับมงคล 38 เรื่อง บรรลุนิพพาน จงอธิบาย

2. การกระทาดังกล่าวส่งผลดีอย่างไรบ้าง

3. นักเรียนสามารถนาข้อคิดจากการศึกษาเรื่อง บรรลุนิพพาน ไปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ติ นอย่างไรบ้าง

228 พระพุทธศาสนา ม.6

ใบงานที่ 6.4 เรื่อง มงคล 38 : บรรลุนิพพาน

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข่าว/ข้อมูล/ภาพประกอบข่าว/คากลอน/บทความเกีย่ วกับมงคล 38 : บรรลุนิพพาน
มาวิเคราะห์ แล้วตอบคาถาม
ข้อมูล/ข่าว เรื่อง...........................................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า : ……..................................................
1. การกระทาใดสอดคล้องกับมงคล 38 เรื่อง บรรลุนิพพาน จงอธิบาย

2. การกระทาดังกล่าวส่งผลดีอย่างไรบ้าง

3. นักเรียนสามารถนาข้อคิดจากการศึกษาเรื่อง บรรลุนิพพาน ไปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ติ นอย่างไรบ้าง

(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
(

ลงชื่อ
(
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานมีขอ้ บกพร่องมาก

ผูป้ กครอง
)
ครูผสู้ อน
)

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

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
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 ่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

4
3
2
1
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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.4-6/13)
 ด้านความรู้

(จานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

)

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ั ญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

สรุปผลจากการประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจาหน่ วยการเรียนรู้
 ระดับคุณภาพดีมาก จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพดี
จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพพอใช้
จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพปรับปรุง จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิ นคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน)
มาตรฐานที ่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสมา่ 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

