หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
เวลา 4 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.2

ม.4-6/1
ม.4-6/3

ปฏิบตั ติ นเป็ นศาสนิกชนทีด่ ตี ่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง
แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีต่ นนับถือ

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธทุกคนพึงปฏิบตั ติ นเป็ นศาสนิกชนทีด่ ตี ่อสาวก สมาชิกในครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก แสดงตน
เป็ นพุทธมามกะ เป็ นการยอมรับว่าตนเป็ นชาวพุทธมีพระรัตนตรัยเป็ นทีพ่ ง่ึ
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ปฏิบตั ติ นเป็ นชาวพุทธทีด่ ตี ่อพระภิกษุ
- การปกป้ องคุม้ ครองพระพุทธศาสนาของพุทธบริษทั ในสังคมไทย
2) ปฏิบตั ติ นเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
- การบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก
3) การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
- ขัน้ เตรียมการ
- ขัน้ พิธกี าร
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
4.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
รายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหน้าทีช่ าวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5 เรื่อง หน้าทีช่ าวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง หน้าทีช่ าวพุทธ
2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ผูท้ าประโยชน์
3) ประเมินการนาเสนอผลงาน
4) สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5) สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5 เรื่อง หน้าทีช่ าวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหน้าทีช่ าวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรือ่ ง หน้ าทีช่ าวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 หน้ าที่ชาวพุทธ

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูนาข่าวการกระทาของบุคคลทีป่ ฏิบตั ติ ่อพระพุทธศาสนาไม่ถูกต้อง มาให้นกั เรียนช่วยกันวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นถึงผลเสียของการกระทาดังกล่าว
2. ครูอธิบายเพิม่ เติมให้เห็นความจาเป็ นทีช่ าวพุทธทุกคนจะต้องร่วมมือกันปกป้ องคุม้ ครองพระพุทธศาสนา
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
1. ครูให้นกั เรียนดูภาพหรือวีดทิ ศั น์หรือวีซดี เี กีย่ วกับขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ นตามหน้าทีช่ าวพุทธในเรื่องต่อไปนี้
1) การเข้าค่ายคุณธรรม
2) การเข้าร่วมพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา
3) การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
2. นักเรียนแบ่งออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกฝึกปฏิบตั ติ นตามแบบ
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบตั ติ นตามหน้าทีช่ าวพุทธตามขัน้ ตอนต่างๆ โดยไม่มแี บบ
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกฝึกปฏิบตั ติ นตามขัน้ ตอนหน้าทีข่ องชาวพุทธ กลุ่มละ 1 เรื่อง โดยให้ตวั แทนกลุ่มจับสลาก
และทาตามขัน้ ตอนทีก่ าหนดในใบงานที่ 1.1 เรื่อง หน้ าที่ชาวพุทธ
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานด้วยการสาธิตการปฏิบตั ติ นตามขัน้ ตอนของหน้าทีช่ าวพุทธ
3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสาคัญของการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องชาวพุทธ และผลทีไ่ ด้รบั
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เรื่องที่ 2 มารยาทชาวพุทธ

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูนาภาพการทาประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ ของชาวพุทธ มาให้นกั เรียนวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ิ
ขัน้ สอน

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) ร่วมกันแสวงหาความรู้เรื่อง มารยาทชาวพุทธ เกีย่ วกับการบาเพ็ญประโยชน์
ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้

นักเรียนแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้คน้ คว้ามาอภิปรายแลกเปลีย่ นความรูก้ นั พร้อมยกตัวอย่างประกอบการกระทา
ทีแ่ สดงว่าทาประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมินค่าความรู้

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาข่าว หรือข้อมูลของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนทีม่ กี ารปฏิบตั ติ นแสดงถึงการทา
ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก มาวิเคราะห์ และตอบคาถามในใบงานที่ 2.1 เรื่อง
ผู้ทาประโยชน์
2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 2.1 หน้าชัน้ เรียน
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ

สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกันวางแผนการปฏิบตั ติ นทีส่ อดคล้องกับการบาเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติ และโลก แล้วรายงานผลการปฏิบตั ติ นต่อครูผสู้ อนตามกาหนดเวลาทีเ่ หมาะสม
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลดีของการร่วมมือกันทาประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนรายงานผลการปฏิ บตั ิ ตนตามหน้ าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรือ่ ง หน้ าทีช่ าวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) ญาณวโรดม, พระ (สนธิ ์ กิจฺจกาโร). (2552). คู่มือปฏิ บตั ิ งานศาสนพิ ธีสงั เขป. กรุงเทพมหานคร :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(2) เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ ามหาจักรีสริ นิ ธร สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. (2546). พุทธประวัติสงั เขป
และศาสนพิ ธีสงั เขป. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย.
3) ตัวอย่างข่าวการกระทาของบุคคลทีป่ ฏิบตั ติ นต่อพระพุทธศาสนาไม่ถูกต้อง
4) ภาพ หรือวีดทิ ศั น์ หรือวีซดี เี กีย่ วกับขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ นตามหน้าทีช่ าวพุทธ
5) บัตรภาพ การทาประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ ของชาวพุทธ
6) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หน้าทีช่ าวพุทธ
7) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ผูท้ าประโยชน์
9.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content...
- http:// www.sanook.com/hot/tag/มารศาสนา
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรายงานผลการปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
รายการประเมิ น
1. การเข้าร่วมกิ จกรรมตาม
หน้ าที่ชาวพุทธ

2. การวิ เคราะห์ผลของการ
เข้าร่วมกิ จกรรมตาม
หน้ าที่ชาวพุทธ

3. การปฏิ บตั ิ ตนตาม
มารยาทชาวพุทธในการ
ทาประโยชน์ ต่อ
ครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติ และโลก

4. การวิ เคราะห์ผลการ
ปฏิ บตั ิ ตนในการทา
ประโยชน์ ต่อครอบครัว
ชุมชน ประเทศชาติ และ
โลก

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามหน้าทีช่ าวพุทธ
ตามหน้าทีช่ าวพุทธ
ตามหน้าทีช่ าวพุทธ
พร้อมมีหลักฐาน
พร้อมมีหลักฐาน
พร้อมมีหลักฐาน
ประกอบอย่าง
ประกอบอย่าง
ประกอบอย่าง
เหมาะสม 4 กิจกรรม เหมาะสม 3 กิจกรรม เหมาะสม 2 กิจกรรม
วิเคราะห์ผลของการ
วิเคราะห์ผลของการ
วิเคราะห์ผลของการ
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
หน้าทีช่ าวพุทธได้อย่าง หน้าทีช่ าวพุทธได้อย่าง หน้าทีช่ าวพุทธได้
มีเหตุผลถูกต้อง
มีเหตุผลถูกต้อง
อย่างมีเหตุผลถูกต้อง
เหมาะสม 4 ประเด็น
เหมาะสม 3 ประเด็น เหมาะสม 2 ประเด็น
ขึน้ ไป
เข้าร่วมกิจกรรมที่
เข้าร่วมกิจกรรมที่
เข้าร่วมกิจกรรมที่
แสดงถึงการปฏิบตั ติ น แสดงถึงการปฏิบตั ติ น แสดงถึงการปฏิบตั ติ น
ในการทาประโยชน์ต่อ ในการทาประโยชน์ต่อ ในการทาประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน
ครอบครัว ชุมชน
ครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติ และโลก ประเทศชาติ และโลก ประเทศชาติ และโลก
พร้อมมีหลักฐาน
พร้อมมีหลักฐาน
พร้อมมีหลักฐาน
ประกอบอย่าง
ประกอบอย่าง
ประกอบอย่าง
เหมาะสม 4 กิจกรรม เหมาะสม 3 กิจกรรม เหมาะสม 2 กิจกรรม
วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิ วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิ วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิ
ตนในการทาประโยชน์ ตนในการทาประโยชน์ ตนในการทาประโยชน์
ต่อครอบครัว ชุมชน
ต่อครอบครัว ชุมชน
ต่อครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติ และโลก ประเทศชาติ และโลก ประเทศชาติ และโลก
อย่างมีเหตุผลถูกต้อง อย่างมีเหตุผลถูกต้อง อย่างมีเหตุผลถูกต้อง
เหมาะสม 4 ประเด็น
เหมาะสม 3 ประเด็น เหมาะสม 2 ประเด็น
ขึน้ ไป

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

14 - 16

ดีมาก

11 - 13

ดี

8 - 10

พอใช้

ต่ากว่า 8

ปรับปรุง
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ปรับปรุง (1)
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามหน้าทีช่ าวพุทธ
พร้อมมีหลักฐาน
ประกอบอย่าง
เหมาะสม 1 กิจกรรม
วิเคราะห์ผลของการ
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
หน้าทีช่ าวพุทธได้
อย่างมีเหตุผลถูกต้อง
เหมาะสม 1 ประเด็น
เข้าร่วมกิจกรรมที่
แสดงถึงการปฏิบตั ติ น
ในการทาประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติ และโลก
พร้อมมีหลักฐาน
ประกอบอย่าง
เหมาะสม 1 กิจกรรม
วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิ
ตนในการทาประโยชน์
ต่อครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติ และโลก
อย่างมีเหตุผลถูกต้อง
เหมาะสม 1 ประเด็น

แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
คาชี้ แจง

ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดจัดว่าเป็ นการปกป้ องพระธรรม
ก. จัดทาตู้ใส่พระธรรมปิ ฎก
ข. ศึกษาพระธรรมอย่ างแจ่มแจ้ง
ค. การทาบุญ ฟั งพระธรรมเทศนา
ง. ชี้แจงแก่ชาวต่างชาติให้เข้าใจวิธีปฏิบตั ิตน
ตามวิถีชาวพุทธ
2. การทาบุญและถวายปั จจัยต่า งๆ แด่พระสงฆ์นัน้
มีความสาคัญมากที่สุดในข้อใด
ก. ปกป้ องพระสงฆ์
ข. ทาให้มีความสุขใจ
ค. สร้างกุศลแก่ตนเอง ง. แสดงถึงความเอื้อ เฟื้ อ
3. การเข้าค่ายคุ ณธรรม มีผลดีต่อเยาวชนอย่างไรมากที่สุด
ก. เป็ นการแก้ไขปั ญหาสังคมวิธีหนึ่ง
ข. เยาวชนได้รบั การพัฒนาอย่างถูกวิธี
ค. สืบทอดเจตนารมณ์ ของพระพุ ทธศาสนา
ง. ได้รบั การปลูกฝั งคุณธรรมเพื่อนาไปใช้ในการ
ดารงชีวิตอย่ างถูกต้อ ง
4. การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั น้ ชาวพุทธ
ต้องคานึงถึงหลักการในข้อใดมากที่สุด
ก. ประเพณีไทยและค่านิยม
ข. ความถูกต้อง ประหยัด ประโยชน์
ค. ความสอดคล้องกับ สภาพสังคมปั จจุบนั
ง. ความตรงต่อเวลา ความเหมาะสมของสถานที่
5. ให้นาตัวเลขหน้ าข้อความในการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะไปเรียงตามลาดับขัน้ ตอนให้ถูกต้อง
1) กล่าวคาปฏิญาณตนเป็ นพุทธมามกะ
2) พระให้ศีล รับศีล ถวายจตุปัจ จัย
3) พระสงฆ์. ..ยถา วาริวหา... ตัว แทนกรวดน้ าอุทิศ
ส่วนกุศ ล
4) ผู้แทนแสดงตนจุดธูป เทียนบูช าพระ
นาสวดมนต์ อิมิน า สกฺ ก าเรน...
5) พระเถระให้โอวาท ทุ กคนพนมมือ และอาราธนาศีล
6) พระสวด...สพฺ พีติโย... รินน้ าลงภาชนะให้หมด
รับพรจากพระ
1. ข

2. ก

3. ง

4. ข

5. ก

6. ข

7. ง

8. ค

9. ค

10. ก

7) ทุกคนกล่าวนมัสการพระพุ ทธเจ้า 3 ครัง้
ก. 1), 4), 7), 5), 2), 3), 6)
ข. 1), 4), 5), 7), 3), 6), 2)
ค. 4), 7), 5), 1), 2), 3), 6)
ง. 4), 7), 1), 5), 2), 3), 6)6.
6. การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ มีความสาคัญอย่างไร
ก. เป็ นการปฏิบตั ิตนตามประเพณีของชาวพุทธ
ข. เป็ นการประกาศตนว่า เป็ นผู้ย อมรับนั บถือ
พระพุทธเจ้า
ค. เป็ นการแสดงออกถึง ความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนา
ง. เป็ นการปลูกฝั ง เยาวชนของชาติให้สืบทอด
หลักธรรมของศาสนา
7. ข้อใดคือคากล่ าวปฏิญาณตนเป็ นพุทธมามกะ
ก. นโม ตสฺ ส ภควโต...
ข. มย ภนฺ เต วิสุ รกฺ ขณตฺ ถาย...
ค. อิมินา สกฺ ก าเรน พุทธ ปูเชมิ. ..
ง. เอเต มย ภนฺ เต สุจิรปรินิพฺ พุ ตมฺ ปิ...
8. หลักธรรมในพระพุทธศาสนาสาหรับให้คนในครอบครัว
ปฏิบตั ิ คือข้อใด
ก. อิทธิบ าท 4
ข. ขันติ โสรัจจะ
ค. กุ ลจิรฏั ฐิติธรรม
ง. อกุศลกรรมบถ
9. คนในชุมชนจะมีความรักและสามัคคีกันนั น้ จะต้อง
ปฏิบ ตั ิตนตามหลักธรรมใด
ก. มงคล 38
ข. อิทธิบ าท 4
ค. สังคหวัตถุ 4
ง. ธรรมาธิปไตย
10. ประชาชนทุก คนพึงปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมใดที่จะ
เป็ นหนทางให้ประเทศชาติมีค วามเจริญก้าวหน้ า
ก. อปริหานิยธรรม ข. ปฏิจจสมุปบาท
ค. อุปาทาน 4
ง. นิว รณ์ 5

ตัวชี้วดั ส 1.2 ข้อ 1, 3
ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หน้าที่ชาวพุทธ
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธทุกคนพึงปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องเหมาะสมในการปกป้ องคุม้ ครองพระพุทธศาสนา แสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
เข้าค่ายคุณธรรม เข้าร่วมพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2 ม.4-6/1
ส 1.1 ม.4-6/3

ปฏิบตั ติ นเป็ นศาสนิกชนทีด่ ตี ่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง
แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีต่ นนับถือ

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายแนวทางการปกป้ องคุม้ ครองพระพุทธศาสนาของพุทธบริษทั ในสังคมไทยได้
2) วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นในการเข้าค่ายคุณธรรม และการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะได้
3) ปฏิบตั ติ นในการเข้าร่วมพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ปฏิบตั ติ นเป็ นชาวพุทธทีด่ ตี ่อพระภิกษุ
- การปกป้ องคุม้ ครองพระพุทธศาสนาของพุทธบริษทั ในสังคมไทย
2) การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
- ขัน้ เตรียมการ
- ขัน้ พิธกี าร
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) 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 : กระบวนการปฏิ บตั ิ
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียน
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรือ่ ง หน้ าทีช่ าวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข่าว

1. ครูนาข่าวการกระทาของบุคคลทีป่ ฏิบตั ติ ่อพระพุทธศาสนาไม่
ถูกต้อง เช่น ชาวต่างชาตินาพระพุทธรูปเป็ นเครื่องตกแต่งห้อง
ถ่ายภาพบนเศียรพระพุทธรูป หรือการกระทาของผูท้ บ่ี วชเป็ น
พระสงฆ์แต่ทาความเสื่อมเสียมาให้สถาบันพระสงฆ์ มาให้นักเรียน
ช่วยกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นว่า การกระทาดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
3. ครูอธิบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับแนวทางการปกป้ องและคุม้ ครอง
พระพุทธศาสนา

 นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการปกป้ องคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ภาพ หรือวีดทิ ศั น์ หรือวีซดี ี

1. ครูให้นักเรียนดูภาพ หรือวีดทิ ศั น์ หรือวีซดี เี กีย่ วกับขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ติ นตามหน้าทีช่ าวพุทธ ในเรื่องต่อไปนี้
1) การเข้าค่ายคุณธรรม
2) การเข้าร่วมพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา
3) การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
3. นักเรียนแบ่งออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ
แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกฝึกปฏิบตั ติ นตามแบบ

 นักเรียนจะปฏิ บตั ิ ตนในการเข้าร่วมพิ ธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องได้อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบตั ติ นตามหน้าทีช่ าวพุทธตาม
ขัน้ ตอนต่างๆ โดยไม่มแี บบ
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 เพราะเหตุใดจึงต้องปฏิ บตั ิ ตนตามขัน้ ตอน
ของพิ ธีกรรมต่างๆ ของพระพุทธศาสนา
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.1

4. สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกฝึกปฏิบตั ติ นตามขัน้ ตอนหน้าทีข่ องชาว
พุทธ กลุ่มละ 1 เรื่อง โดยให้ตวั แทนกลุ่มจับสลากและทาตาม
ขัน้ ตอนทีก่ าหนดในใบงานที่ 1.1 เรื่อง หน้ าที่ชาวพุทธ
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานด้วยการสาธิตการปฏิบตั ติ นตาม
ขัน้ ตอนของหน้าทีช่ าวพุทธ สมาชิกกลุ่มผูช้ มมีหน้าทีใ่ ห้
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
7. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสาคัญของการปฏิบตั ติ ามหน้าที่
ของชาวพุทธ และผลทีไ่ ด้รบั

 ถ้าชาวพุทธปฏิ บตั ิ ตนตามขัน้ ตอนของ
พิ ธีกรรมต่างๆ ของพระพุทธศาสนาจะ
เกิ ดผลดีอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
ตรวจใบงานที่ 1.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
ใบงานที่ 1.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) ตัวอย่างข่าวการกระทาของบุคคลทีป่ ฏิบตั ติ นต่อพระพุทธศาสนาไม่ถูกต้อง
2) ภาพ หรือวีดทิ ศั น์ หรือวีซดี เี กีย่ วกับขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ นตามหน้าทีช่ าวพุทธ
3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หน้าทีช่ าวพุทธ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

 แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http:// www.sanook.com/hot/tag/มารศาสนา

300

พระพุทธศาสนา ม.6

เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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

ตัวอย่างข่าว การกระทาของบุคคลที่ปฏิ บัติตนต่อพระพุ ทธศาสนาไม่ถกู ต้อง
มารศาสนา! ขโมยพระพุทธรูปรายวัน

เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (17 ม.ค. 2554) พ.ต.ท.อภิ ชาติ ศรีทองกุล พนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรนคร
ชัยศรี จ.นครปฐม พร้อมชุดสืบสวนตรวจสอบความเสียหายภายในอุโบสถ วัดสัมปทวน อ.นครชัยศรี หลังรับแจ้ง
เหตุขโมยพระพุทธเก่าแก่ โดยพบว่ากุญแจพระอุโบสถถูกตัดขาดและพระพุทธรูปนิรนั ตรายหายไป ซึง่ พระครู
สุนทรธรรมานุยุต เจ้าอาวาสวัดสัมปทวน ให้การว่าพระพุทธรูปดังกล่าวเป็ นพระบูชาโบราณ สมัยรัชกาลที่ 4
ประเมินมูลค่าไม่ได้ โดยตัง้ อยู่หน้าหลวงพ่อทอง องค์พระประธานมากว่า 20 ปี แล้ว ประกอบกับไม่ได้เปิ ดประตู
อุโบสถมาหลายวัน และเพิง่ มาพบเมื่อเช้าวันนี้ คาดว่าผูก้ ่อเหตุลงมือตอนกลางคืนมากกว่า ทางด้านเจ้าหน้าที่
สันนิษฐานว่าเป็ นการก่อเหตุตามใบสังของตลาดมื
่
ด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าทีก่ องวิทยาการได้ตรวจเก็บลายนิ้วมือ
แฝงไว้เป็ นหลักฐานสืบหาตัวผูท้ าผิดมาดาเนินคดี
ในขณะทีว่ นั เดียวกันนี้ทจ่ี งั หวัดปราจีนบุรี ร.ต.จุมพล สุดศก มรรคนายกวัดมะกอกสีมาราม ต.รอบเมือง อ.
เมือง จ.ปราจีนบุรี เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมือง หลังตรวจตราความเรียบร้อยภายในวัด พบว่า
พระพุทธรูปเชียงแสนอายุเก่าแก่ซง่ึ ประดิษฐานอยู่ในมณฑปภายในวัด ถูกขโมยไปเหลือแต่ฐานพระ เจ้าหน้าทีจ่ งึ
นากาลังเข้าตรวจสอบพบว่าหน้าประตูมณฑปถูกตัดสายยูประตูชนั ้ นอก แล้วเข้าไปตัดกุญแจประตูเลื่อน จากนัน้
ตัดกุญแจกับโซ่ทค่ี ล้องประตูเหล็กเป็ นชัน้ ทีส่ ามเข้าไปขโมยพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ปางสะดุง้ มาร เนื้อสาริด
หน้าตักศอกกว่า เบือ้ งต้นเจ้าหน้าทีค่ าดว่าผูก้ ่อเหตุมไี ม่น้อยกว่า 2 คน เพราะต้องช่วยกันตัดกุญแจทีว่ ดั ปิ ดล็อกไว้
ถึงสามชัน้ และลงมือช่วงกลางดึก หลังจากมาดูลาดเลาไว้ก่อนด้วยการแฝงเข้ามากราบไหว้พระในมณฑป โดย
ได้รบั ใบสังจากนั
่
กสะสมพระเครื่อง
สาหรับพระพุทธรูปดังกล่าวชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อเชียงแสน โดยพระยาสุรศักดิ ์มนตรีในสมัยรัชกาลที่
5 ได้อญ
ั เชิญมาจากเมืองเชียงแสน สมัยปราบฮ่อ พ.ศ. 2430 มาประดิษฐานทีว่ ดั ราชบพิธสถิตสีมาราม ก่อนจะมา
ประดิษฐานทีว่ ดั มะกอกสีมาราม เมื่อ พ.ศ. 2460 หลวงพ่อเชียงแสนเป็ นพระพุทธรูปทีม่ ศี ลิ ปะสวยงามและมีอายุ
เก่าแก่หลายร้อยปี ทางกรมศิลปากรได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นโบราณวัตถุเมื่อปี 2547
ที่มา : http:// www.sanook.com/hot/tag/มารศาสนา สืบค้นเมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2554
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
คาชี้แจง
1. ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มจับสลาก เพือ่ สาธิตหน้าทีช่ าวพุทธ กลุ่มละ 1 หัวข้อ ดังนี้
1) การปกป้ องคุม้ ครองพระพุทธศาสนาของพุทธบริษทั ในสังคมไทย
2) การเข้าค่ายคุณธรรม
3) การเข้าร่วมพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา
4) การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนขัน้ ตอนและบทบาทในการสาธิตให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญตามหัวข้อเรื่องทีไ่ ด้รบั
3. เสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน กลุ่มละไม่เกิน 7 นาที
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ

เฉลย

คาชี้แจง
1. ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มจับสลาก เพือ่ สาธิตหน้าทีช่ าวพุทธ กลุ่มละ 1 หัวข้อ ดังนี้
1) การปกป้ องคุม้ ครองพระพุทธศาสนาของพุทธบริษทั ในสังคมไทย
2) การเข้าค่ายคุณธรรม
3) การเข้าร่วมพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา
4) การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนขัน้ ตอนและบทบาทในการสาธิตให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญตามหัวข้อเรื่องทีไ่ ด้รบั
3. เสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน กลุ่มละไม่เกิน 7 นาที
(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

การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิ น

ความมีน้าใจ
ความมีวินัย
เอื้อเฟื้ อ
เสียสละ

การรับฟัง
ความ
คิ ดเห็น

การแสดง
ความ
คิ ดเห็น

การตรงต่อ
เวลา

รวม
20
คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ 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
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย
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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)

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 มารยาทชาวพุทธ
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธทุกคนพึงปฏิบตั ติ นให้เป็ นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2 ม.4-6/1
ส 1.1 ม.4-6/3

ปฏิบตั ติ นเป็ นศาสนิกชนทีด่ ตี ่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง
แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีต่ นนับถือ

2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้

- ปฏิบตั ติ นให้เป็ นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลกได้
3. สาระการเรียนรู้
3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ปฏิบตั ติ นเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
- การบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
4.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

4. ครูนาภาพชาวพุทธทาประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ มาให้
นักเรียนวิเคราะห์ว่า การกระทาดังกล่าวมีประโยชน์อย่างไร
ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งใช้หลักธรรมใดเป็ นหลักปฏิบตั ิ
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนเคยปฏิ บตั ิ ตนเป็ นประโยชน์ ต่อ
ส่วนรวมในเรื่องใดบ้าง ผลของการปฏิ บตั ิ
เป็ นอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

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

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันแสวงหา
ความรูเ้ รื่อง มารยาทชาวพุทธ เกีย่ วกับการบาเพ็ญตนให้เป็ น
ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก และตัวอย่าง
การปฏิบตั ขิ องบุคคลและชุมชน จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้า
เพิม่ เติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนมีความประทับใจในกิ จกรรมใดของ
ชาวพุทธที่แสดงถึงการทาประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ บ้าง
อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษามาอภิปรายแลกเปลีย่ น
ความรูก้ นั เกีย่ วกับแนวทางการบาเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
ชุมชน ประเทศชาติ และโลก พร้อมทัง้ นาตัวอย่างการกระทาของ
บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือชุมชน
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด

ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมินค่าความรู้
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาข่าว หรือข้อมูลของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
ชุมชนทีม่ กี ารปฏิบตั ติ นแสดงถึงการทาประโยชน์ต่อครอบครัว
ชุมชน ประเทศชาติ และโลก มาวิเคราะห์ และตอบคาถามในใบ
งานที่ 2.1 เรื่อง ผู้ทาประโยชน์

คาถามกระตุ้นความคิ ด
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 การร่วมกิ จกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ของชาว
พุทธกลุ่มต่างๆ ส่งผลดีอย่างไร
(ทาให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ไม่เป็น
พวกแบ่งฝ่ าย ทาให้เกิดความสงบสุขในสังคม)

 ถ้าชาวพุทธทัวโลกร่
่
วมมือกันทาประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมทัง้ ระดับประเทศและโลก ย่อมจะทา
ให้เกิ ดผลดีอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดย
นักเรียนกลุ่มผูฟ้ ั งช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ครูเป็ นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการทาประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ และโลกอย่างไรบ้าง และคาดว่า
จะเกิ ดผลดีอย่างไร

ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการปฏิบตั ติ นทีส่ อดคล้องกับ
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก
แล้วรายงานผลการปฏิบตั ติ นต่อครูผสู้ อนตามกาหนดเวลาที่
เหมาะสม
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลดีของการร่วมมือกันทาประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนรายงานผลการปฏิ บตั ิ ตนตามหน้ าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การเข้าร่วมกิจกรรมตามหน้าทีช่ าวพุทธ
2) การวิเคราะห์ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมตามหน้าทีช่ าวพุทธ
3) การปฏิบตั ติ นตามมารยาทชาวพุทธในการทาประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก
4) การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นในการทาประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรือ่ ง หน้ าทีช่ าวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
ตรวจรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหน้าทีช่ าวพุทธ
และมารยาทชาวพุทธ

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
แบบประเมินรายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม
หน้าทีช่ าวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) ญาณวโรดม, พระ (สนธิ ์ กิจฺจกาโร). (2552). คู่มือปฏิ บตั ิ งานศาสนพิ ธีสงั เขป. กรุงเทพมหานคร :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(3) เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ ามหาจักรีสริ นิ ธร สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. (2546). พุทธประวัติสงั เขป
และศาสนพิ ธีสงั เขป. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย.
3) บัตรภาพ การทาประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ ของชาวพุทธ
4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ผูท้ าประโยชน์
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content...

313

พระพุทธศาสนา ม.6

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรายงานผลการปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

การเข้าร่วมกิจกรรมตามหน้าทีช่ าวพุทธ
การวิเคราะห์ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมตามหน้าที่
ชาวพุทธ
การปฏิบตั ติ นตามมารยาทชาวพุทธในการทา
ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก
การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นในการทาประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก
รวม

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

4
3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

14 - 16

ดีมาก

11 - 13
8 - 10

ดี
พอใช้

ต่ากว่า 8

ปรับปรุง
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บัตรภาพ การทาประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ ของชาวพุ ทธ

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ผูท้ าประโยชน์
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข่าว/ข้อมูลของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนทีม่ กี ารปฏิบตั ติ นแสดงถึงการทาประโยชน์
ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก มาวิเคราะห์และตอบคาถาม
ข่าว/ข้อมูล เรื่อง...........................................

(สาระ/ประเด็นสาคัญ)

ทีม่ า : ……..................................................
1. บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือชุมชนผูท้ าประโยชน์ คือใคร
2. บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือชุมชนดังกล่าวมีการกระทาทีแ่ สดงว่า ทาประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
อย่างไร

3. การกระทาของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือชุมชนดังกล่าว มีผลดีอย่างไร

4. นักเรียนสามารถนาแบบอย่างของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือชุมชนดังกล่าวไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้อย่างไรบ้าง
ยกตัวอย่างประกอบ
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ผูท้ าประโยชน์

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข่าว/ข้อมูล ของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนทีม่ กี ารปฏิบตั ติ นแสดงถึงการทาประโยชน์
ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก มาวิเคราะห์และตอบคาถาม
ข่าว/ข้อมูล เรื่อง...........................................

(สาระ/ประเด็นสาคัญ)

ทีม่ า : ……..................................................
1. บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือชุมชนผูท้ าประโยชน์ คือใคร
2. บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือชุมชนดังกล่าวมีการกระทาทีแ่ สดงว่า ทาประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
อย่างไร

3. การกระทาของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือชุมชนดังกล่าว มีผลดีอย่างไร

4. นักเรียนสามารถนาแบบอย่างของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือชุมชนดังกล่าวไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้อย่างไรบ้าง
ยกตัวอย่างประกอบ

(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

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 ่ืน
กระทาผิดพลาด
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ระดับคะแนน
4
3
2
1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

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

ระดับคะแนน
4
3
2
1

รายการประเมิ น

5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง ทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งมั ่นในการทางาน 6.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
6.2 ตัง้ ใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานอย่างรอบคอบ
6.4 ทุ่มเท ทางาน อดทน ไม่ทอ้ ต่อปัญหาและอุปสรรค
6.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
6.6 ชื่นชมผลงานความสาเร็จด้วยความภาคภูมใิ จ
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย
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 1.2 (ม.4-6/1, ม.4-6/3)
 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

