หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนาและ
พระไตรปิ ฎก
เวลา 3 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ม.4-6/13
ม.4-6/15

วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ
วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนาพระไตรปิ ฎกหรือคัมภีรข์ องศาสนาทีต่ นนับถือ
และการเผยแผ่

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระไตรปิ ฎกเป็ นคัมภีรท์ บ่ี นั ทึกหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา พระไตรปิ ฎกมีการสังคายนาสืบทอดกันมา
หลายครัง้ จึงเป็ นคัมภีรท์ เ่ี ชื่อถือได้อกี ทัง้ ยังมีพุทธศาสนสุภาษิตปรากฏอยู่เป็ นจานวนมาก ผูท้ ศ่ี กึ ษาและปฏิบตั ติ าม
สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ ได้ดี
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พุทธศาสนสุภาษิต
- ราชา มุข มนุสฺสาน : พระราชาเป็ นประมุขของประชาชน
- สติ โลกสฺมิ ชาคโร : สติเป็ นเครื่องตื่นในโลก
- นตฺถิ สนฺตปิ ร สุข : สุขอื่นยิง่ กว่าความสงบไม่มี
- นิพฺพาน ปรม สุข : นิพพานเป็ นสุขอย่างยิง่
2) วิธกี ารศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิ ฎกและคัมภีรข์ องศาสนาอื่นๆ การสังคายนาและการเผยแผ่พระไตรปิ ฎก
3) ความสาคัญและคุณค่าของพระไตรปิ ฎก
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
4) ทักษะการสรุปลงความเห็น

2) ทักษะการทาให้กระจ่าง
5) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

3) ทักษะการสรุปอ้างอิง

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แผ่นพับ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา และพระไตรปิ ฎก
7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
และพระไตรปิ ฎก
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระไตรปิ ฎก
2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประมุขของชาติ
3) ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง สติ
4) ตรวจใบงานที่ 2.3 เรื่อง ความสงบสูค่ วามสุข
5) ตรวจใบงานที่ 2.4 เรื่อง นิพพาน
6) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
7) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
8) ประเมินการนาเสนอผลงาน
9) สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
10) สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
11) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
และพระไตรปิ ฎก
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจแผ่นพับ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา และพระไตรปิ ฎก
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง พุทธศาสนสุภาษิ ต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
และพระไตรปิ ฎก
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 พระไตรปิ ฎก

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คเล่าเรือ่ งรอบวง

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูนาข้อความในพระไตรปิ ฎกมาให้ตวั แทนนักเรียนอ่านให้เพือ่ นฟั งทีห่ น้าชัน้ เรียน นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์
สาระสาคัญ และข้อคิดทีไ่ ด้
ขัน้ สอน
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง
พระไตรปิ ฎก และร่วมกันสรุปสาระสาคัญ
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นคว้าพระไตรปิ ฎกและเลือกข้อความในพระวินยั ปิ ฎกทีม่ หี ลักคาสอนทีน่ กั เรียนมีความ
ประทับใจและมีขอ้ คิดสาคัญ
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระไตรปิ ฎก โดยผลัดกันแสดงความคิดเห็นในแต่ละข้อ ทีละคน
แบบเล่าเรื่องรอบวง และช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญ
4. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญของพระไตรปิ ฎก และแนวทางการนาไปประยุกต์ปฏิบตั ิ
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เรื่องที่ 2 พุทธศาสนสุภาษิ ต

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนร้องเพลงสดุดมี หาราชา หรือเพลงราชาเป็ นสง่าแห่งแคว้น แล้วให้นกั เรียนช่วยกันวิเคราะห์สาระสาคัญ
และข้อคิดทีไ่ ด้จากบทเพลง
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า บทเพลงดังกล่าวสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต ราชา มุข มนุสฺสาน :
พระราชาเป็ นประมุขของประชาชน
ขัน้ สอน
1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) ร่วมกันศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับพุทธศาสนสุภาษิต ดังต่อไปนี้
- ราชา มุข มนุสฺสาน : พระราชาเป็ นประมุขของประชาชน
- สติ โลกสฺมิ ชาคโร : สติเป็ นเครื่องตื่นในโลก
- นตฺถิ สนฺตปิ ร สุข : สุขอื่นยิง่ กว่าความสงบไม่มี
- นิพฺพาน ปรม สุข : นิพพานเป็ นสุขอย่างยิง่
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มหาข่าวจากหนังสือพิมพ์และแหล่งข้อมูลสารสนเทศทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต แล้วนามา
วิเคราะห์และตอบคาถามในใบงานที่ 2.1 - 2.4
3. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดจากการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิตและแนวทางการนาไปประยุกต์ปฏิบตั ิ
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เรื่องที่ 3 คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
1. ครูแจกบัตรข้อความธรรมของพระพุทธศาสนาให้นกั เรียน คู่ละ 1 ใบ และสุม่ นักเรียนออกมาอธิบายความหมาย
ของข้อความทีแ่ จก ประมาณ 2-3 คู่ และให้ค่ทู ม่ี คี วามคิดเห็นแตกต่างกันอธิบายเพิม่ เติม
2. ครูเฉลยความหมายของข้อความดังกล่าว และอธิบายเชื่อมโยงความสาคัญของการรูค้ วามหมายของคาศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) ร่วมกันสารวจคาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน พร้อมหาความหมาย
จากพจนานุกรมพุทธศาสน์ และทาใบงานที่ 3.1 เรื่อง คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าผลงานของตนเองให้สมาชิกคนอื่นในกลุ่มฟั ง
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างการกระทาทีส่ อดคล้องกับคาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา แล้วเขียนเป็ นผังมโนทัศน์
ส่งครูผสู้ อน
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
ครูผสู้ อนตรวจผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้วคัดเลือกผลงานทีม่ คี ุณภาพตามเกณฑ์ทก่ี าหนดนามาจัดป้ ายนิเทศ
แสดงผลงานของนักเรียน
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทาแผ่นพับ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
และพระไตรปิ ฎก โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง พุทธศาสนสุภาษิ ต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
และพระไตรปิ ฎก
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) สุนทร ณ รังสี. (2541). พุทธปรัชญาจากพระไตรปิ ฎก. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
(2) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. (2546). พระไตรปิ ฎกวิ เคราะห์. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร :
ซันต้าการพิมพ์.
3) พจนานุกรมพุทธศาสน์
4) ตัวอย่างข้อความจากพระไตรปิ ฎก
5) เพลงสดุดมี หาราชา หรือเพลงราชาเป็ นสง่าแห่งแคว้น
6) หนังสือพิมพ์
7) บัตรข้อความธรรมะ
8) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระไตรปิ ฎก
9) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประมุขของชาติ
10) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง สติ
11) ใบงานที่ 2.3 เรื่อง ความสงบสูค่ วามสุข
12) ใบงานที่ 2.4 เรื่อง นิพพาน
13) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
9.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.larnbuddhism.com/tripitaka/interest/part1.1.html
- http://fungdham.com/proverb.html
- http://www.dhammakaya.org/dhammal/lecture/lecture46.php
- http://www.oknation.net/blog/print.php?id=398126
- http://www.gotoknow.org/blog/mananya222/315625
- http://www.baanmaha.com/community/thread32209.html
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา และพระไตรปิ ฎก
รายการประเมิ น

ดีมาก (4)
1. การวิ เคราะห์คณ
ุ ค่า วิเคราะห์คุณค่าและ
ความสาคัญของ
และความสาคัญ
พระไตรปิ ฎกได้ถูกต้อง
ของพระไตรปิ ฎก
ครบถ้วน สมบูรณ์
2. การอธิ บายวิ ธี
การศึกษาและ
ค้นคว้า
พระไตรปิ ฎก
3. การวิ เคราะห์การ
กระทาของบุคคล
ตามหลักพุทธ
ศาสนสุภาษิ ต
4. การอธิ บาย
ความหมายของ
คาศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
วิเคราะห์คุณค่าและ
วิเคราะห์คุณค่าและ
ความสาคัญของ
ความสาคัญของ
พระไตรปิ ฎกได้ถูกต้อง พระไตรปิ ฎกได้ถูกต้อง
เป็ นส่วนใหญ่
เป็ นส่วนน้อย

ปรับปรุง (1)
วิเคราะห์คุณค่าและ
ความสาคัญของ
พระไตรปิ ฎกไม่ถูกต้อง

อธิบายวิธกี ารศึกษา
อธิบายวิธกี ารศึกษา
อธิบายวิธกี ารศึกษา
อธิบายวิธกี ารศึกษา
และค้นคว้าพระไตรปิ ฎก และค้นคว้าพระไตรปิ ฎก และค้นคว้าพระไตรปิ ฎก และค้นคว้าพระไตรปิ ฎก
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ได้ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่ ได้ถูกต้องเป็ นส่วนน้อย ไม่ถูกต้อง
ชัดเจน
วิเคราะห์การกระทาของ
บุคคลตามหลักพุทธศาสนสุภาษิตได้ถูกต้อง
4 เรื่อง

วิเคราะห์การกระทาของ
บุคคลตามหลักพุทธศาสนสุภาษิตได้ถูกต้อง
3 เรื่อง

วิเคราะห์การกระทาของ
บุคคลตามหลักพุทธศาสนสุภาษิตได้ถูกต้อง
2 เรื่อง

วิเคราะห์การกระทาของ
บุคคลตามหลักพุทธศาสนสุภาษิตได้ถูกต้อง
1 เรื่อง

อธิบายความหมาย
ของคาศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนาได้
ถูกต้อง 8 คาขึน้ ไป

อธิบายความหมาย
ของคาศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนาได้
ถูกต้อง 6-7 คา

อธิบายความหมาย
ของคาศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนาได้
ถูกต้อง 4-5 คา

อธิบายความหมาย
ของคาศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนาได้
ถูกต้อง 1-3 คา

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

14 - 16
11 - 13

ดีมาก
ดี

8 - 10

พอใช้

ต่ากว่า 8

ปรับปรุง

244

พระพุทธศาสนา ม.6

แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
คาชี้ แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. “พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หวั ภูมิพลอดุ ลยเดช ทรงบริจาค
สิ่งของแก่ผู้ท่ีได้รบั ความยากลาบากอย่ างสม่า เสมอ และ
ไม่ถือ พระองค์ ทรงมีพระดารัสกับประชาชนด้วยปิ ยวาจา”
ข้อความนี้ สอดคล้องกับหลักธรรมใด
ก. อริยสัจ 4
ข. กุศลมูล 3
ค. สังคหวัตถุ 4
ง. ธรรมาธิปไตย
2. การกระทาในข้อใดสอดคล้อ งกับ “สติ โลกสฺ มิ ชาคโร”
ก. นิตข่มใจไม่สาเร็จต้องกินกาแฟทุกวัน
ข. ชิตไม่พอใจที่ชอบพูดจาดูถูกตนเอง
ค. แม้นวางตนเป็ นกลางเมื่อเพื่อ นทะเลาะกัน
ง. อ้อยปิ ด ประตูหน้ าต่างบ้า นอย่ างหนาแน่ นทุ กวัน
3. หลักธรรมในข้อใด ที่สามารถนาไปฝึ กฝนเพื่อให้มีสติ
ก. สติ ทมะ ขันติ
ข. อัตตา ธรรมา โลกา
ค. อดทน เมตตา จาคะ
ง. ทาน ปิ ยวาจา เพียร
4. ข้อความใด สอดคล้องกับ “นตฺ ถิ สนฺ ติป ร สุข ”
ก. ความสงบปราศจากการรบกวนทางด้า นจิตใจ
ข. ความสุขที่มีบ้านและรถยนต์เ ป็ นของตนเอง
ค. ความสงบจากการที่ได้ไปอยู่ใ นที่ห่างไกลผู้คน
จานวนมาก
ง. ความสุขทางใจโดยการหลุ ดพ้นจากโลภ โกรธ
หลง และมีการให้อภัย
5. ข้อใดสอดคล้องกับ “นิพฺพ าน ปรม สุข ”
ก. นิพพานเป็ น สุขอย่ างยิ่ง
ข. นิพพานเป็ น สิ่งที่ทุก คนต้องการ
ค. การบรรลุนิพพานเป็ นไปได้ยาก
ง. ผู้บรรลุนิพพานเป็ นผู้ท่ีอยู่ในเพศบรรพชิต

6. ข้อใดไม่สมั พันธ์กัน
ก. สัมมาทิฏฐิ – ความเห็นถู กต้อ ง
ข. สัมมาสังกัปปะ – ความดาริถู กต้อง
ค. สัมมาญาณะ – การหลุ ดพ้นถู กต้อง
ง. สัมมาวายามะ – ความพยายามถูกต้อง
7. ฌานสมาบัติ หมายถึงอะไร
ก. สมถกรรมฐาน
ข. การฝึ ก สมาธิจนมีจิตสวยไปชัว่ ขณะ
ค. การเพ่ง อารมณ์ ต่อ เนื่ องกันจนจิตสงบ
ง. การเพ่งอารมณ์ จนแน่ วแน่ เป็ นอัปปนาสมาธิ
8. ผลสมาบัติ หมายถึงอะไร
ก. การปฏิบ ตั ิสมาธิอย่ างสม่า เสมอ
ข. ผลสาเร็จของการบาเพ็ญ สมถะ
ค. การเข้าสมาบัติท่ีเป็ น ผลของสมาธิ
ง. การทาวิปั สสนาบรรลุอนาคามิผล
9. คัมภีร์บนั ทึกคาสอนของพระพุ ทธเจ้าว่าด้วยสิกขาบทของ
ภิกษุ สงฆ์ และภิกษุ ณีสงฆ์จะปรากฏอยู่ในข้อใด
ก. พระวินัยปิ ฎก
ข. พระสุตตันตปิ ฎก
ค. พระอภิธ รรมปิ ฎก
ง. พระสุตตันตปิ ฎกและพระอภิธ รรมปิ ฎก
10. พระไตรปิ ฎกมีคุ ณค่าและความสาคัญต่อชาวพุทธอย่ างไร
ก. เป็ นสัญลักษณ์ ท่สี าคัญของพระพุทธศาสนา
ข. มีศพั ท์ธรรมะอยู่จานวนหลายหมวดหมู่
ค. เป็ นตัวแทนของพระสงฆ์ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ง. เป็ นที่ป รากฏแห่งพระสัทธรรม 3 คือ ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ
และปฏิเวธ
ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 13, 15

1. ก

2. ง

3. ก

4. ง

5. ก

6. ค

7. ก

8. ค

9. ก

10. ง

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พระไตรปิ ฎก
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระไตรปิ ฎกเป็ นคัมภีรท์ บ่ี นั ทึกหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา ซึง่ ชาวพุทธจะต้องรูว้ ธิ กี ารศึกษาและค้นคว้า
พระไตรปิ ฎก
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/15

วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนาพระไตรปิ ฎกหรือคัมภีรข์ องศาสนาทีต่ นนับถือ
และการเผยแผ่

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของพระไตรปิ ฎกได้
2) อธิบายวิธกี ารศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิ ฎกได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) วิธกี ารศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิ ฎกและคัมภีรข์ องศาสนาอื่นๆ การสังคายนาและการเผยแผ่พระไตรปิ ฎก
2) ความสาคัญและคุณค่าของพระไตรปิ ฎก
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการทาให้กระจ่าง
3) ทักษะการสรุปอ้างอิง
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 คเล่าเรื่องรอบวง
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียน
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง พุทธศาสนสุภาษิ ต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
และพระไตรปิ ฎก

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข้อความจากพระไตรปิ ฎก

1. ครูนาข้อความในพระไตรปิ ฎกมาให้ตวั แทนนักเรียนอ่านให้เพื่อนฟั ง
ทีห่ น้าชัน้ เรียน
2. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์สาระสาคัญ และข้อคิดทีไ่ ด้จากข้อความใน
พระไตรปิ ฎกทีอ่ ่าน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 ถ้านักเรียนต้องการศึกษาหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา นักเรียนควรศึกษาใน
พระไตรปิ ฎกหมวดใด
(พระสุตตันตปิฎก)

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6

2. ใบงานที่ 1.1

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน คละกันตามความสามารถ
คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน
และชีแ้ จงให้สมาชิกทุกคนของกลุ่มร่วมกันทากิจกรรมด้วยความ
รับผิดชอบและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พระไตรปิ ฎก จาก
หนังสือเรียน ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วนาความรู้
ทีไ่ ด้จากการศึกษาบันทึกลงในแบบบันทึกการอ่าน จากนัน้ ร่วมกัน
สรุปสาระสาคัญ
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นคว้าข้อความในพระไตรปิ ฎกและเลือก
ข้อความในพระวินัยปิ ฎกทีม่ หี ลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่
นักเรียนมีความประทับใจและมีขอ้ คิดสาคัญ ซึง่ นาไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระไตรปิ ฎก โดย
ผลัดกันแสดงความคิดเห็นคาถามในแต่ละข้อ แบบเล่าเรื่องรอบวง
และช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญ
5. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยครูเป็ นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 ถ้านักเรียนศึกษาค้นคว้าพระไตรปิ ฎก
อยู่เสมอ จะเกิ ดผลดีอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญและคุณค่าของพระไตรปิ ฎก
และการนาข้อคิดทีไ่ ด้รบั จากการวิเคราะห์คุณค่าของพระไตรปิ ฎก
นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนสามารถนาข้อคิ ดที่ได้จาก
การศึกษาข้อความในพระไตรปิ ฎก
เรื่องใดไปประยุกต์ปฏิ บตั ิ ได้บ้าง
จงยกตัวอย่างประกอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
ตรวจใบงานที่ 1.1
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
ใบงานที่ 1.1
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) สุนทร ณ รังสี. (2541). พุทธปรัชญาจากพระไตรปิ ฎก. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
(2) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. (2546). พระไตรปิ ฎกวิ เคราะห์. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร :
ซันต้าการพิมพ์.
3) ตัวอย่างข้อความจากพระไตรปิ ฎก
4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระไตรปิ ฎก
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.larnbuddhism.com/tripitaka/interest/part1.1.html
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เอกสารประกอบการสอน
ตัวอย่างข้อความจากพระไตรปิ ฎก
ศัตรูภายใน
"ดูกอ่ นภิกษุทงั ้ หลาย มลทินภายใน อมิตรภายใน ศัตรูภายใน ผูฆ้ ่าภายใน ข้าศึกภายใน 3 ประการ ได้แก่
โลภะ ความโลภ โทสะ ความคิดประทุษร้าย โมหะ ความหลง ดูก่อนภิกษุทงั ้ หลาย มลทินภายใน อมิตรภายใน
ศัตรูภายใน ผูฆ้ า่ ภายใน ข้าศึกภายใน 3 ประการเหล่านี้แล."
อิตวิ ุตตก 25/295

อาคามี (ผู้มาเกิ ด) อนาคามี (ผู้ไม่มาเกิ ด) อรหันต์ (ผู้ไม่มีกิเลส)
"ดูกอ่ นภิกษุทงั ้ หลาย ผูป้ ระกอบด้วยกามโยคะ2 ประกอบด้วยภวโยคะ3 ย่อมเป็ นอาคามี มาสูค่ วามเป็ น
อย่างนี้ ผูไ้ ม่ประกอบด้วยกามโยคะ แต่ยงั ประกอบด้วยภวโยคะ ย่อมเป็ นอนาคามี ไม่มาสูค่ วามเป็ นอย่างนี้ ผูไ้ ม่
ประกอบด้วยกามโยคะ ไม่ประกอบด้วยภวโยคะ ย่อมเป็ นพระอรหันต์ ผูส้ น้ิ อาสวะ."
อิตวิ ุตตก 25/303
2. กามโยคะ เครือ่ งมัดสัตว์คอื กาม ความใคร่
3. ภวโยคะ เครือ่ งมัดสัตว์คอื ภพ ความพอใจในความมีความเป็น

ยังพูดปดทัง้ ๆ ที่รู้ จะไม่ทาความชัวอย่
่ างอื่นเป็ นไปไม่ได้
"ดูกอ่ นภิกษุทงั ้ หลาย เมื่อบุคคลยังไม่ละธรรมข้อหนึ่ง คือการพูดปดทัง้ ๆ รู้ เราย่อมไม่กล่าวว่า มี
บาปกรรมอะไรบ้างทีผ่ นู้ นั ้ จะทาไม่ได้."
อิตวิ ุตตก 25/243

มูลรากแห่งอกุศล 3 อย่าง
"ดูกอ่ นภิกษุทงั ้ หลาย มูลรากแห่งอกุศล 3 อย่างเหล่านี้ คือ
1. โลภะ ความอยากได้ เป็ นมูลรากแห่งอกุศล
2. โทสะ ความคิดประทุษร้าย เป็ นมูลรากแห่งอกุศล
3. โมหะ ความหลง เป็ นมูลรากแห่งอกุศล
ดูก่อนภิกษุทงั ้ หลาย มูลรากแห่งอกุศล 3 อย่างเหล่านี้แล."
อิตวิ ุตตก 25/264
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พระธรรมเทศนา 2 อย่าง
"ดูกอ่ นภิกษุทงั ้ หลาย ธรรมเทศนาของพระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2 ประการ มีอยู่โดย
ปริยาย คือ ธรรมเทศนาทีห่ นึ่งว่า "ท่านทัง้ หลาย จงเห็นบาปโดยความเป็ นบาปเถิด" ธรรมเทศนาทีส่ องว่า "ท่าน
ทัง้ หลายเห็นบาปโดยความเป็ นบาปแล้ว จงเบื่อหน่ายคลายความติดในบาปนัน้ จงหลุดพ้นไปเถิด" นี้คอื ธรรม
เทศนา 2 อย่างของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีม่ อี ยู่โดยปริยาย7."
อิตวิ ุตตก 25/255
7. มีอยูโ่ ดยปริยาย คือมีอยู่โดยอ้อม ไม่ตอ้ งบอกกันตรง ๆ ก็ชอื ่ ว่ามีอยู่แล้ว

ภิ กษุ กับ คฤหัสถ์ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
"ดูกอ่ นภิกษุทงั ้ หลาย พราหมณ์ คฤหบดีทอ่ี ุปฐากท่านทัง้ หลาย ด้วยจีวร บิณฑบาต ทีอ่ ยู่อาศัย และยา
กับเครื่องใช้ในการรักษาโรค นับว่าเป็ นผูม้ อี ุปการะมาก แม้ท่านทัง้ หลายทีแ่ สดงธรรมอันดีงามในเบือ้ งต้น
ท่ามกลาง และทีส่ ุด พร้อมทัง้ อรรถะและพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์อนั บริสุทธิ ์ บริบูรณ์ สิน้ เชิงแก่พราหมณ์
คฤหบดีเหล่านัน้ ก็นับว่าเป็ นผูม้ อี ุปการะมาก นี้แหละภิกษุทงั ้ หลาย พรหมจรรย์ทป่ี ระพฤติโดยอาศัยกันและกัน
เพือ่ ถอนกิเลสอันเปรียบเหมือนห้วงน้า เพือ่ ทาให้ทุกข์สน้ิ ไปโดยชอบ."
อิตวิ ุตตก 25/314
สกุลที่มีสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ประจาอยู่
"ดูกอ่ นภิกษุทงั ้ หลาย ภายในเรือนแห่งตระกูลใด บุตร ๆ บูชามารดาบิดา, ตระกูลนัน้ ชื่อว่ามีพระ
พรหม. ภายในเรือนแห่งตระกูลใด บุตร ๆ บูชามารดาบิดา, ตระกูลนัน้ ชื่อว่ามีเทวดาคนแรก. ภายในเรือนแห่ง
ตระกูลใด บุตร ๆ บูชามารดาบิดา, ตระกูลนัน้ ชื่อว่ามีอาจารย์คนแรก. ภายในเรือนแห่งตระกูลใด บุตร ๆ บูชา
มารดาบิดา, ตระกูลนัน้ ชื่อว่ามีบุคคลผูค้ วรนาของมาบูชา. คาว่า พระพรหม คาว่า บูรพเทวดา(เทวดาคนแรก) คา
ว่าบูรพาจารย์ (อาจารย์คนแรก) คาว่า อาหุเนยยะ (ผูค้ วรนาของมาบูชา) เป็ นชื่อของมารดาบิดา เพราะมารดาบิดา
เป็ นผูม้ อี ุปการะมาก เป็ นผูค้ ุม้ ครองเลีย้ งดูบุตร แสดงโลกนี้แก่บุตร."
อิตวิ ุตตก 25/313
ที่มา : www.larnbuddhism.com/tripitaka/interest/part1.1.html
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระไตรปิ ฎก
คาชี้แจง ให้นกั เรียนค้นคว้าข้อความในพระไตรปิ ฎกเกีย่ วกับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาทีน่ กั เรียนมีความ
ประทับใจ และสามารถนาไปเป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ นามาวิเคราะห์ และตอบคาถาม
เรื่อง.......................................................

(สาระสาคัญ / ข้อความสาคัญ)

ทีม่ า........................................................

1. ข้อความในพระไตรปิ ฎกมีหลักคาสอนเกีย่ วกับเรื่องอะไรบ้าง

2. นักเรียนได้ขอ้ คิดอย่างไรบ้าง จากข้อความดังกล่าว

3. นักเรียนสามารถนาข้อคิดจากข้อความดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ อย่างไรบ้าง
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เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนค้นคว้าข้อความในพระไตรปิ ฎกเกีย่ วกับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาทีน่ กั เรียนมีความ
ประทับใจ และสามารถนาไปเป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ นามาวิเคราะห์ และตอบคาถาม
เรื่อง.......................................................

(สาระสาคัญ / ข้อความสาคัญ)

ทีม่ า........................................................

1. ข้อความในพระไตรปิ ฎกมีหลักคาสอนเกีย่ วกับเรื่องอะไรบ้าง

2. นักเรียนได้ขอ้ คิดอย่างไรบ้าง จากข้อความดังกล่าว

3. นักเรียนสามารถนาข้อคิดจากข้อความดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ อย่างไรบ้าง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
252

พระพุทธศาสนา ม.6

แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

ราคา

นามปากกา
ปี ทพ่ี มิ พ์
พ.ศ.

เวลา

1. สาระสาคัญของเรื่อง

2. วิเคราะห์ขอ้ คิด/ประโยชน์ทไ่ี ด้จากเรื่องทีอ่ ่าน

3. สิง่ ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

4. ข้อเสนอแนะของครู

ลงชื่อ
(

นักเรียน
)

ลงชื่อ

ผูป้ กครอง
)

(

ลงชื่อ
(

ครูผสู้ อน
)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้
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4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาทีใ่ ช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการนาเสนอ
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิ น

ความ
ความตัง้ ใจ
ความ
การตรงต่อ
ผลสาเร็จ
รวม
สะอาด
ในการ
รับผิดชอบ
เวลา
ของงาน
20
เรียบร้อย
ทางาน
คะแนน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

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

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

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
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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 พุทธศาสนสุภาษิต
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พุทธศาสนสุภาษิตจะปรากฏอยู่ในพระไตรปิ ฎกเป็ นส่วนหนึ่งของหลักธรรมซึง่ เป็ นแนวทางในการนาไปประยุกต์ปฏิบตั ิ
ในการดาเนินชีวติ อย่างถูกต้อง
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/13

วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ

2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายความหมายความสาคัญของพุทธศาสนสุภาษิตได้
2) เสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิตตามทีก่ าหนดได้
3) วิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิตทีก่ าหนดให้ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 พุทธศาสนสุภาษิต
- ราชา มุข มนุสฺสาน : พระราชาเป็ นประมุขของประชาชน
- สติ โลกสฺมิ ชาคโร : สติเป็ นเครื่องตื่นในโลก
- นตฺถิ สนฺตปิ ร สุข : สุขอื่นยิง่ กว่าความสงบไม่มี
- นิพฺพาน ปรม สุข : นิพพานเป็ นสุขอย่างยิง่
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
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : เพลงสดุดมี หาราชา หรือเพลงราชาเป็ นสง่าแห่งแคว้น

1. นักเรียนร้องเพลงสดุดมี หาราชา หรือเพลงราชาเป็ นสง่าแห่งแคว้น
2. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์สาระสาคัญและข้อคิดทีไ่ ด้จากบทเพลง
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า บทเพลงดังกล่าวสอดคล้องกับ
พุทธศาสนสุภาษิต ราชา มุข มนุสฺสาน : พระราชาเป็ นประมุขของ
ประชาชน
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิ ตในเรื่องใดบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

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

7. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ กีย่ วกับพุทธศาสนสุภาษิต จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้า
เพิม่ เติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ดังต่อไปนี้
- ราชา มุข มนุสฺสาน : พระราชาเป็ นประมุขของประชาชน
- สติ โลกสฺมิ ชาคโร : สติเป็ นเครื่องตื่นในโลก
- นตฺถิ สนฺ ตปิ ร สุข : สุขอื่นยิง่ กว่าความสงบไม่มี
- นิพฺพาน ปรม สุข : นิพพานเป็ นสุขอย่างยิง่
8. สมาชิกแต่ละกลุ่มหาข่าวจากหนังสือพิมพ์และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตทีไ่ ด้ศกึ ษา แล้วนามาวิเคราะห์และ
ตอบคาถามในใบงานซึง่ สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต ดังนี้
- ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประมุขของชาติ
- ใบงานที่ 2.2 เรื่อง สติ
- ใบงานที่ 2.3 เรื่อง ความสงบสู่ความสุข
- ใบงานที่ 2.4 เรื่อง นิ พพาน
9. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 2.1 – 2.4 หน้าชัน้ เรียน
นักเรียนกลุ่มผูฟ้ ั งช่วยกันเสนอแนะเพิม่ เติม โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบ
ความถูกต้อง
10. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนคิ ดว่า พุทธศาสนสุภาษิ ตเรื่องใด
ที่สามารถนามาเป็ นหลักในการพัฒนา
ตนด้านการศึกษาของนักเรียน
จงอธิ บายพร้อมยกตัวอย่าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดจากการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต
และแนวทางการนาไปประยุกต์ปฏิบตั ใิ นชีวติ
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนสามารถนาข้อคิ ดที่ได้จาก
พุทธศาสนสุภาษิ ตไปปฏิ บตั ิ ได้อย่างไร
จงยกตัวอย่าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

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

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.2
ใบงานที่ 2.3
ใบงานที่ 2.4
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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- สุนทร ณ รังสี. (2541). พุทธปรัชญาจากพระไตรปิ ฎก. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
3) เพลงสดุดมี หาราชา หรือเพลงราชาเป็ นสง่าแห่งแคว้น
4) หนังสือพิมพ์
5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประมุขของชาติ
6) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง สติ
7) ใบงานที่ 2.3 เรื่อง ความสงบสูค่ วามสุข
8) ใบงานที่ 2.4 เรื่อง นิพพาน
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://fungdham.com/proverb.html
- http://www.dhammakaya.org/dhammal/lecture/lecture46.php
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เอกสารประกอบการสอน
เพลงสดุดีมหาราชา
ขอเดชะองค์พระประมุขภูมพิ ล
มหาราช ขัตติย ภูวไนย
ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี
องค์สมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั มหาราชา
อ่าองค์พระสยมบรมราชันขวัญหล้า
ผองข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชุลี

มิง่ ขวัญ ปวงชนประชาชาติไทย
ดุจร่มโพธิร่์ มไทรของปวงประชา
คู่บุญ บารมีจกั รีเกริกฟ้ า
ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี
สดุดมี หาราชา สดุดมี หาราชินี

เพลงราชาเป็ นสง่าแห่งแคว้น
ราชาเป็ นสง่าแห่งแคว้น อยู่เป็ นขวัญแดน
มิง่ ขวัญโพธิทองของชนทั
์
วหล้
่ า
ราชาเป็ นทัง้ มิง่ และขวัญ
พระคืนมาเหล่าปวงประชาภักดี
โอ้ลมฝนบนฟ้ ามาแล้ว
ข้าวรพุทธเจ้าชาวไทย
เราน้อมเกล้าเกศีถวายภูมนี อบศิระกราน
โพธิทองของชาวไทย
์
อวยพรชัยให้มหาราชา

โพธิทองของปวงประชา
์
ราษฎร์สุขาก็เพราะพระบารมี
ข้าอภิวนั ท์บงั คมหวังชมศักดิ ์ศรี
พระปิ่ นโมลีอยู่เป็ นศรีไผท
ร่มโพธิแก้
์ วจะพาพฤษาสดใส
ยกกรไหว้แด่ไทยราชันย์
เทิดบังคมภูบาลเอาไว้เหนือฟ้ า
ช่วยกันเปล่งวาจา ขอทรงพระเจริญ ไชโย
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประมุขของชาติ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข่าวหรือภาพข่าวพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไ์ ทยมาวิเคราะห์ และตอบคาถาม
ข่าว/ภาพข่าว พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เรื่อง............................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า........................................................

1. ข่าวหรือภาพข่าวดังกล่าวแสดงถึงพระมหากษัตริยไ์ ทยทรงปฏิบตั พิ ระองค์ในฐานะเป็ นประมุขของชาติไทยอย่างไรบ้าง

2. พระราชกรณียกิจดังกล่าวแสดงถึงการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ

3. พระราชกรณียกิจดังกล่าว มีผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างไรบ้าง จงอธิบายเหตุผล
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประมุขของชาติ

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข่าวหรือภาพข่าวพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไ์ ทยมาวิเคราะห์ และตอบคาถาม
ข่าว/ภาพข่าว พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เรื่อง............................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า........................................................

1. ข่าวหรือภาพข่าวดังกล่าวแสดงถึงพระมหากษัตริยไ์ ทยทรงปฏิบตั พิ ระองค์ในฐานะเป็ นประมุขของชาติไทยอย่างไรบ้าง

2. พระราชกรณียกิจดังกล่าวแสดงถึงการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ

3. พระราชกรณียกิจดังกล่าว มีผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างไรบ้าง จงอธิบายเหตุผล

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 2.2 เรื่อง สติ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข่าวหรือภาพข่าวการกระทาของบุคคลทีส่ อดคล้องกับพระพุทธศาสนสุภาษิต “สติ โลกสฺมิ ชาคโร”
มาวิเคราะห์ และตอบคาถาม
ข่าว/ภาพข่าว เรื่อง............................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า........................................................

1. ข่าวหรือภาพข่าวแสดงถึงการกระทาของบุคคลทีม่ สี ติหรือขาดสติอย่างไร

2. การกระทาดังกล่าวส่งผลดีหรือผลเสียต่อตนเองและสังคมอย่างไร

3. นักเรียนได้ขอ้ คิดสาคัญจากข่าวหรือภาพข่าวนี้อย่างไร

4. นักเรียนมีแนวทางในการปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงว่า เป็ นผูม้ สี ติได้อย่างไร
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ใบงานที่ 2.2 เรือ่ ง สติ

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข่าวหรือภาพข่าวการกระทาของบุคคลทีส่ อดคล้องกับพระพุทธศาสนสุภาษิต “สติ โลกสฺมิ ชาคโร”
มาวิเคราะห์ และตอบคาถาม
ข่าว/ภาพข่าว เรื่อง............................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า........................................................

1. ข่าวหรือภาพข่าวแสดงถึงการกระทาของบุคคลทีม่ สี ติหรือขาดสติอย่างไร

2. การกระทาดังกล่าวส่งผลดีหรือผลเสียต่อตนเองและสังคมอย่างไร

3. นักเรียนได้ขอ้ คิดสาคัญจากข่าวหรือภาพข่าวนี้อย่างไร

4. นักเรียนมีแนวทางในการปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงว่า เป็ นผูม้ สี ติได้อย่างไร

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 2.3 เรื่อง ความสงบสู่ความสุข
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข้อมูล ข่าว หรือบทสัมภาษณ์บุคคลทีม่ คี วามสอดคล้องกับความสุข มาวิเคราะห์ และตอบคาถาม
ข้อมูล/ข่าว/บทสัมภาษณ์ เรื่อง............................

(สาระสาคัญหรือข้อความสาคัญ)

ทีม่ า........................................................

1. ข้อมูลดังกล่าวมีประเด็นสาคัญอะไรบ้าง

2. ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต นตฺถิ สนฺตปิ ร สุข : สุขอืน่ ยิง่ กว่าความสงบไม่มี อย่างไร จงอธิบาย

3. นักเรียนได้ขอ้ คิดสาคัญจากพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้อย่างไรบ้าง

4. นักเรียนคิดว่าจะนาหลักสาคัญของพุทธศาสนสุภาษิตนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ อย่างไร
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ใบงานที่ 2.3 เรื่อง ความสงบสู่ความสุข

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข้อมูล ข่าว หรือบทสัมภาษณ์บุคคลทีม่ คี วามสอดคล้องกับความสุข มาวิเคราะห์ และตอบคาถาม
ข้อมูล/ข่าว/บทสัมภาษณ์ เรื่อง............................

(สาระสาคัญหรือข้อความสาคัญ)

ทีม่ า........................................................

1. ข้อมูลดังกล่าวมีประเด็นสาคัญอะไรบ้าง

2. ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต นตฺถิ สนฺตปิ ร สุข : สุขอืน่ ยิง่ กว่าความสงบไม่มี อย่างไร จงอธิบาย

3. นักเรียนได้ขอ้ คิดสาคัญจากพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้อย่างไรบ้าง

4. นักเรียนคิดว่าจะนาหลักสาคัญของพุทธศาสนสุภาษิตนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ อย่างไร

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 2.4 เรื่อง นิพพาน
คาชี้แจง ให้นกั เรียนหาข้อความหรือบทความเกี่ยวกับนิพพาน มาวิเคราะห์ และตอบคาถาม
ข้อความ/บทความ เรื่อง นิพพาน

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า........................................................

1. ข้อความดังกล่าวทาให้ได้แนวคิดเกีย่ วกับนิพพานอย่างไร

2. บุคคลจะสามารถดาเนินชีวติ ให้ไปถึงนิพพานได้นนั ้ จะต้องมีวธิ ปี ฏิบตั ติ นอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ

3. นักเรียนได้ขอ้ คิดสาคัญจากพุทธศาสนสุภาษิต นิพฺพาน ปรม สุข : นิพพานเป็ นสุขอย่างยิง่ อย่างไรบ้าง
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ใบงานที่ 2.4 เรื่อง นิพพาน

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนหาข้อความหรือบทความเกี่ยวกับนิพพาน มาวิเคราะห์ และตอบคาถาม
ข้อความ/บทความ เรื่อง นิพพาน

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า........................................................

1. ข้อความดังกล่าวทาให้ได้แนวคิดเกีย่ วกับนิพพานอย่างไร

2. บุคคลจะสามารถดาเนินชีวติ ให้ไปถึงนิพพานได้นนั ้ จะต้องมีวธิ ปี ฏิบตั ติ นอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ

3. นักเรียนได้ขอ้ คิดสาคัญจากพุทธศาสนสุภาษิต นิพฺพาน ปรม สุข : นิพพานเป็ นสุขอย่างยิง่ อย่างไรบ้าง

(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

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การลาดับขัน้ ตอนของเนื้อเรื่อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
การตรงต่อเวลา
รวม

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิ น

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

การแสดง
ความ
คิ ดเห็น

การรับฟัง
ความ
คิ ดเห็น

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

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

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

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

3. มีวินัย รับผิดชอบ

4. ใฝ่ เรียนรู้

5. อยูอ่ ย่างพอเพียง

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

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

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

ระดับคะแนน
4
3
2
1

รายการประเมิ น

5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง ทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งมั ่นในการทางาน 6.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
6.2 ตัง้ ใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานอย่างรอบคอบ
6.4 ทุ่มเท ทางาน อดทน ไม่ทอ้ ต่อปัญหาและอุปสรรค
6.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
6.6 ชื่นชมผลงานความสาเร็จด้วยความภาคภูมใิ จ
7. รักความเป็ นไทย
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ
8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา แบ่งปั นสิง่ ของ ทรัพย์สนิ และอื่นๆ
พร้อมช่วยแก้ปัญหา
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สนิ ของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน ชุมชน
เพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิง่ ทีด่ งี ามตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้

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

ให้
ให้
ให้
ให้
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การรูค้ าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา ย่อมทาให้สามารถค้นคว้าหลักธรรมคาสอนพระไตรปิ ฎกได้เข้าใจกระจ่างชัดเจน
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/13
ส 1.1 ม.4-6/15

วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาทีต่ นนับถือ
วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนาพระไตรปิ ฎกหรือคัมภีรข์ องศาสนาทีต่ นนับถือ
และการเผยแผ่

2.4 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายความหมายของคาศัพท์ทางพระพุทธศาสนาได้
2) วิเคราะห์ความสาคัญของการเข้าใจคาศัพท์ทางพระพุทธศาสนาได้
3. สาระการเรียนรู้
3.3 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พุทธศาสนสุภาษิต
2) วิธกี ารศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิ ฎกและคัมภีรข์ องศาสนาอื่นๆ การสังคายนาและการเผยแผ่พระไตรปิ ฎก
3) ความสาคัญและคุณค่าของพระไตรปิ ฎก
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 ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรข้อความธรรมะ

1. ครูแจกบัตรข้อความธรรมะของพระพุทธศาสนาให้นักเรียน คู่ละ 1 ใบ
ซึง่ บางคู่อาจได้รบั ข้อความซ้ากัน
2. ครูสุ่มนักเรียนออกมาอธิบายความหมายของข้อความทีแ่ จก ประมาณ
2-3 คู่ แล้วให้ค่อู ่นื ทีม่ คี วามคิดเห็นแตกต่างกันได้อธิบายเพิม่ เติม
3. ครูเฉลยความหมายของข้อความดังกล่าว และอธิบายความสาคัญของ
การรูค้ วามหมายของคาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา จากนัน้ นักเรียนตอบ
คาถามกระตุน้ ความคิด

 เพราะเหตุใด จึงต้องรู้ความหมายของ
คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
(เพราะจะทาให้อ่านข้อความเกีย่ วกับ
หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเข้าใจ
ชัดเจนยิง่ ขึ้น)

ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา
สื่อการเรียนรู้ :

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
3. ใบงานที่ 3.1

2. พจนานุกรมพุทธศาสน์

1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันสารวจ
คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน และช่วยกันทาใบงานที่
3.1 เรื่อง คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนมีวิธีการค้นหาคาศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา และความหมายของ
คาศัพท์นัน้ อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 3.1

1. สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มผลัดกันนาเสนอผลงานของตนเองใน
ใบงานที่ 3.1 ให้เพื่อนในกลุ่มฟั งทีละคน ผลัดกันซักถามจนมีความ
เข้าใจกระจ่างชัดเจน
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ความสาคัญ ยกตัวอย่างการกระทาที่
สอดคล้องกับคาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา แล้วเขียนเป็ นผังมโนทัศน์ส่ง
ครูผสู้ อน
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 คาศัพท์ใดที่เป็ นหลักสาคัญ ซึ่งนาไปสู่
การเชื่อมโยงของคาศัพท์อื่น
(อริยมรรคมีองค์ 8)

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูผสู้ อนตรวจผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้วคัดเลือกผลงานทีม่ ี
คุณภาพตามเกณฑ์ทก่ี าหนดนามาจัดป้ ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียน
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทาแผ่นพับ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา และ
พระไตรปิ ฎก โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การวิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของพระไตรปิฎก
2) การอธิบายวิธกี ารศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฎก
3) การวิเคราะห์การกระทาของบุคคลตามหลักพุทธศาสนสุภาษิต
4) การอธิบายความหมายของคาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา



นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง พุทธศาสนสุภาษิ ต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
และพระไตรปิ ฎก

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจใบงานที่ 3.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
ตรวจแผ่นพับ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต คาศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา และพระไตรปิ ฎก

ใบงานที่ 3.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา และพระไตรปิ ฎก

เกณฑ์
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
3) พจนานุกรมพุทธศาสน์

2) บัตรข้อความธรรมะ
4) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา

8.2 แหล่งการเรียนรู้

 แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.oknation.net/blog/print.php?id=398126
- http://www.gotoknow.org/blog/mananya222/315625
- http://www.baanmaha.com/community/thread32209.html
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินแผ่นพับเรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา และพระไตรปิ ฎก
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

การวิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของ
พระไตรปิ ฎก
การอธิบายวิธกี ารศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิ ฎก
การวิเคราะห์การกระทาของบุคคลตามหลักพุทธ
ศาสน-สุภาษิต
การอธิบายความหมายของคาศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา
รวม

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

4
3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

14 - 16

ดีมาก

11 - 13

ดี

8 - 10
ต่ากว่า 8

พอใช้
ปรับปรุง
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ถ้าจะพัฒนาเขา ให้พฒ
ั นาตัวเราก่อน
ในขณะที่เราจัดดอกไม้
ดอกไม้กาลังจัดใจเราด้วย
ในขณะที่เรากาลังกวาดลานวัด
ในขณะนัน้ เรากาลังกวาดใจเราด้วย
ปิดหูซ้าย ขวา ปิดตาสองข้าง
ปิดปากเสียบ้าง แล้วจะนัง่ สบาย
โลกมีทรัพยากรเพียงพอสาหรับคนทุกคน
แต่ไม่พอเพียงสาหรับคนแม้เพียงคนเดียว
การชนะคนอื่นหมื่นแสนหน
เดี๋ยวกลับตนเป็ นแพ้ไม่แน่ หนอ
ชนะตนจากชัวเท่
่ านัน้ พอ
ย่อมเกิดก่อสุขแท้แก่ตนเอง
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บัตรข้อความธรรมะ

ใบงานที่ 3.1 เรื่อง คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
คาชี้แจง ให้นกั เรียนหาคาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา แล้วนามาเรียบเรียงเป็ นบทความ
ลาดับที่

คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา

ความหมาย

การเรียบเรียงคาศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเป็ นข้อความหรือบทความสัน้ ๆ

282

พระพุทธศาสนา ม.6

ใบงานที่ 3.1 เรื่อง คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนหาคาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา แล้วนามาเรียบเรียงเป็ นบทความ
ลาดับที่

คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา

ความหมาย

การเรียบเรียงคาศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเป็ นข้อความหรือบทความสัน้ ๆ

(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

284

พระพุทธศาสนา ม.6

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
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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, ม.4-6/15)
 ด้านความรู้

(จานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

)

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ั ญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

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

 แนวทางการแก้ไข

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

