หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำและศำสนพิธี
เวลา 4 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.2

ม.4-6/2
ม.4-6/4

ปฏิบตั ติ นถูกต้องตามศาสนพิธี พิธกี รรมตามหลักศาสนาทีต่ นนับถือ
วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนาและเทศกาลทีส่ าคัญของศาสนาทีต่ นนับถือ
และปฏิบตั ติ นได้ถูกต้อง

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามศาสนพิธี พิธกี รรม หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันสาคัญและเทศกาลสาคัญของพระพุทธศาสนา
ย่อมทาให้เกิดความสุขสงบและเข้าถึงพระรัตนตรัย
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี
2) คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี
3) หลักธรรม คติธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับวันสาคัญและเทศกาลทีส่ าคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1)
2)
3)
4)

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการสร้างความรู้
ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

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

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันวิสาขบูชา
2) ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันมาฆบูชา
3) ตรวจใบงานที่ 1.3 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
4) ตรวจใบงานที่ 1.4 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา
5) ตรวจใบงานที่ 1.5 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันธรรมสวนะ
6) ตรวจใบงานที่ 1.6 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในเทศกาลสาคัญ
7) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิธี
8) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
9) ประเมินการนาเสนอผลงาน
10) สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
11) สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
12) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจรายงานผลการปฏิบตั ติ นในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 6 เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

328

พระพุทธศาสนา ม.6

เรื่องที่ 1 วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบโมเดลซิ ปปา (CIPPA Model)

ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรู้เดิ ม
1. ครูแจกภาพให้นกั เรียนคู่ละ 1 ภาพ เป็ นภาพเกีย่ วกับการเข้าร่วมพิธกี รรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และ
ภาพกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับเหตุการณ์ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2. นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายภาพแสดงถึงความเกีย่ วข้องกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาพร้อมอธิบายเหตุผล
ขัน้ ที่ 2 แสวงหาความรู้ใหม่
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มกาหนดหมายเลข
ประจาตัว 1-6 ตามลาดับ
2. สมาชิกแต่ละหมายเลขไปรวมกลุ่มใหม่ทม่ี หี มายเลขเดียวกัน และแสวงหาความรูเ้ กีย่ วกับวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ตามหัวข้อทีก่ าหนด
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิ ม
สมาชิกกลุ่มใหม่ร่วมกันทาใบงาน หมายเลขละ 1 ใบงาน ดังนี้
- กลุ่มหมายเลขที่ 1 ทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ องในวันวิ สาขบูชา
- กลุ่มหมายเลขที่ 2 ทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ องในวันมาฆบูชา
- กลุ่มหมายเลขที่ 3 ทาใบงานที่ 1.3 เรื่อง หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ องในวันอาสาฬหบูชา
- กลุ่มหมายเลขที่ 4 ทาใบงานที่ 1.4 เรื่อง หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ องในวันอัฏฐมีบูชา
- กลุ่มหมายเลขที่ 5 ทาใบงานที่ 1.5 เรื่อง หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ องในวันธรรมสวนะ
- กลุ่มหมายเลขที่ 6 ทาใบงานที่ 1.6 เรื่อง หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ องในเทศกาลสาคัญ
ขัน้ ที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มใหม่แยกย้ายกลับไปกลุ่มเดิม แล้วผลัดกันเล่าความรูแ้ ละอธิบายผลงานในใบงานทีต่ นรับผิดชอบให้เพือ่ นฟั ง
ขัน้ ที่ 5 สรุปและจัดระเบียบความรู้
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปเป็ นองค์ความรูใ้ หม่เกีย่ วกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ หลักธรรมสาคัญ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ขัน้ ที่ 6 ปฏิ บตั ิ และ/หรือแสดงผลงาน
สมาชิกแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ ที่ 7 ประยุกต์ใช้ความรู้
ครูมอบหมายให้นกั เรียนเข้าร่วมพิธกี รรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กี่ยวเนื่อง
กับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
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เรื่องที่ 2 ศาสนพิ ธี

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูนาภาพเกีย่ วกับกับศาสนพิธตี ่างๆ มาให้นกั เรียนวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นว่า ภาพดังกล่าวภาพใดมี
ความคล้ายคลึงกัน อธิบายเหตุผล
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า ภาพที่ 1 และ 3 เป็ นกุศลพิธี ส่วนภาพที่ 2 และ 5 เป็ นบุญพิธี
ขัน้ สอน

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) ร่วมกันแสวงหาความรู้เกีย่ วกับศาสนพิธี ในหัวข้อต่อไปนี้
1) กุศลพิธี
2) บุญพิธี
3) ทานพิธี
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้

สมาชิกแต่ละคนนาความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาเกีย่ วกับศาสนพิธมี าสนทนาแลกเปลีย่ นความรู้กนั ในหัวข้อ ความหมาย
ความสาคัญ แนวทางการปฏิบตั ติ นในกุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธี
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมินค่าความรู้

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันหาภาพกิจกรรมในกุศลพิธี บุญพิธี และทานพิธี 3 ภาพ มาร่วมกันวิเคราะห์และตอบ
คาถามในใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิ ธี
2. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ

ครูมอบหมายให้นกั เรียนไปร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญของการเข้าร่วมศาสนพิธี และการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องใน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนรายงานผลการปฏิ บตั ิ ตนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
และศาสนพิ ธี โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 6 เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ ามหาจักรีสริ นิ ธร สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. (2546). พุทธประวัติสงั เขป
และศาสนพิ ธีสงั เขป. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(2) บรรจบ บรรณรุจิ และเสนาะ ผดุงฉัตร. (2550). วันวิ สาขบูชา : แนวทางการปฏิ บตั ิ สาหรับ
พุทธศาสนิ กชน. กรุงเทพมหานคร : กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.
3) บัตรภาพ การเข้าร่วมพิธกี รรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
4) บัตรภาพ กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับเหตุการณ์ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันวิสาขบูชา
6) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันมาฆบูชา
7) ใบงานที่ 1.3 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
8) ใบงานที่ 1.4 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา
9) ใบงานที่ 1.5 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันธรรมสวนะ
10) ใบงานที่ 1.6 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในเทศกาลสาคัญ
11) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิธี
9.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวันสาคัญ ทางศาสนาพุทธ
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตนในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำและศำสนพิธี
รายการประเมิ น
1. การเข้าร่วมพิ ธีกรรม
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

2. การปฏิ บตั ิ ตนตาม
หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

3. การวิ เคราะห์ผลของ
การปฏิ บตั ิ ตนตาม
หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
4. การเข้าร่วมศาสนพิ ธี
ของพระพุทธศาสนา

5. การวิ เคราะห์ผลของ
การเข้าร่วมศาสนพิ ธี
ของพระพุทธศาสนา

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
เข้าร่วมพิธกี รรมในวัน เข้าร่วมพิธกี รรมในวัน เข้าร่วมพิธกี รรมในวัน
สาคัญทาง
สาคัญทาง
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา พร้อม พระพุทธศาสนา พร้อม พระพุทธศาสนา พร้อม
มีหลักฐานประกอบ 4
มีหลักฐานประกอบ 3
มีหลักฐานประกอบ 2
กิจกรรมขึน้ ไป
กิจกรรม
กิจกรรม
บันทึกพฤติกรรมการ
บันทึกพฤติกรรมการ
บันทึกพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ติ นตาม
ปฏิบตั ติ นตาม
ปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่อง
ในวันสาคัญทาง
ในวันสาคัญทาง
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา พร้อม พระพุทธศาสนา พร้อม พระพุทธศาสนา พร้อม
มีหลักฐานประกอบ
มีหลักฐานประกอบ
มีหลักฐานประกอบ
4 พฤติกรรมขึน้ ไป
3 พฤติกรรม
2 พฤติกรรม
วิเคราะห์ผลของการ
วิเคราะห์ผลของการ
วิเคราะห์ผลของการ
ปฏิบตั ติ นตาม
ปฏิบตั ติ นตาม
ปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่อง
ในวันสาคัญทาง
ในวันสาคัญทาง
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาอย่างมี พระพุทธศาสนาอย่างมี พระพุทธศาสนาอย่างมี
เหตุผลถูกต้องเหมาะสม เหตุผลถูกต้องเหมาะสม เหตุผลถูกต้อง
4 ประเด็นขึน้ ไป
3 ประเด็น
เหมาะสม 2 ประเด็น
เข้าร่วมศาสนพิธขี อง
เข้าร่วมศาสนพิธขี อง
เข้าร่วมศาสนพิธขี อง
พระพุทธศาสนา พร้อม พระพุทธศาสนา พร้อม พระพุทธศาสนา พร้อม
มีหลักฐานประกอบ
มีหลักฐานประกอบ
มีหลักฐานประกอบ
4 ครัง้ ขึน้ ไป
3 ครัง้
2 ครัง้
วิเคราะห์ผลของการเข้า วิเคราะห์ผลของการเข้า วิเคราะห์ผลของการเข้า
ร่วมศาสนพิธขี อง
ร่วมศาสนพิธขี อง
ร่วมศาสนพิธขี อง
พระพุทธศาสนาอย่างมี พระพุทธศาสนาอย่างมี พระพุทธศาสนาอย่างมี
เหตุผลถูกต้องเหมาะสม เหตุผลถูกต้องเหมาะสม เหตุผลถูกต้องเหมาะสม
4 ประเด็นขึน้ ไป
3 ประเด็น
2 ประเด็น

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

17 - 20
14 - 16

ดีมาก
ดี

10 - 13

พอใช้

ต่ากว่า 10

ปรับปรุง
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ปรับปรุง (1)
เข้าร่วมพิธกี รรมในวัน
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา พร้อม
มีหลักฐานประกอบ 1
กิจกรรม
บันทึกพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่อง
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา พร้อม
มีหลักฐานประกอบ
1 พฤติกรรม
วิเคราะห์ผลของการ
ปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่อง
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาอย่างมี
เหตุผลถูกต้อง
เหมาะสม 1 ประเด็น
เข้าร่วมศาสนพิธขี อง
พระพุทธศาสนา พร้อม
มีหลักฐานประกอบ
1 ครัง้
วิเคราะห์ผลของการเข้า
ร่วมศาสนพิธขี อง
พระพุทธศาสนาอย่างมี
เหตุผลถูกต้องเหมาะสม
1 ประเด็น

แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
คาชี้ แจง ให้นักเรียนเลือ กคาตอบที่ถูกต้อ งที่สุดเพียงข้อเดียว
1. หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ องในวันวิสาขบูชา คือข้อใด
ก. ทศพิธราชธรรม 10
ข. อุปาทาน 4 นิวรณ์ 5 นิพพาน
ค. จิต-เจตสิก กุศ ลมูล สังคหวัตถุ 4
ง. ความกตัญญู อริยสัจ 4 ความไม่ประมาท

6. หลักธรรมใดเกี่ยวเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา
ก. กุศลมูล อกุศลมูล
ข. ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์
ค. นิวรณ์ 5 อุป าทาน 4
ง. กตัญญู เมตตา กรุ ณา

2. ข้อใดจัดเป็ นความไม่ป ระมาททางโลก
ก. เริ่มต้นปฏิบตั ิธ รรม
ข. ทาความดีสม่าเสมอ
ค. ตัง้ ใจศึกษาเล่ าเรียน
ง. ระวังตนเองให้พ้นจากความชัว่

7. ข้อใดไม่จดั อยู่ในกุศลพิธี
ก. พิธีรกั ษาอุโบสถ
ข. พิธีทาบุญขึ้นบ้านใหม่
ค. พิธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
ง. พิธีเวียนเทีย นในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

3. การกระทาในข้อใดก่อให้เกิด ความประมาท
ก. น้ อยต้องการประกอบอาชีพที่ทาให้รวยเร็ว
ข. นิดหักห้ามจิตใจไม่ให้โกรธตะวันที่พูดจาก้าวร้าวเขา
ค. เม่นปฏิเสธคาชวนของต้อมที่ชวนไปเล่นเกม
คอมพิวเตอร์
ง. หมอกเป็ นนักร้องยอดนิยมของวัยรุ่น แต่เขาก็ไม่
รู้สึกภาคภูมิใจ

8. ข้อใดจัดเป็ นปาฏิบุคลิกทาน
ก. การถวายสิ่งของแด่ พระภิกษุ โ ดยเจาะจง
ข. การให้ทานแก่ผู้คนทัวไปโดยไม่
่
เจาะจง
ค. การจัด สิ่งของถวายแด่พระภิก ษุ หลังพิธีกรรม
ง. การกล่าวอนุ โมทนาบุญหลังถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์

4. ข้อใดเป็ นหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ องในวันมาฆบูชา
ก. กตัญญูกตเวที นิพพาน
ข. สาราณียธรรม 6 สัจญาณ
ค. อุปาทาน 4 ธรรมาธิปไตย
ง. การละความชัว่ การทาความดี การทาจิตให้ผ่องใส
5. ข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มไตรสิกขา
ก. ศีล สมาธิ ปั ญญา
ข. สมาธิ ขันติ วิร ิยะ
ค. จิต รูป นิพพาน
ง. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

9. การถวายสังฆทาน มีลักษณะสาคัญในข้อใด
ก. การถวายเพื่อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อสงฆ์
ข. การถวายสิ่งของที่เป็ น ส่วนหนึ่ งของปั จจัยสี่
ค. การถวายโดยไม่เจาะจงพระภิกษุ รูปใดรูปหนึ่ง
ง. การถวายทรัพย์สินสิ่งของที่เป็ นประโยชน์ ต่ อส่ว นรวม
10. ในขณะที่แดงและเพื่อนๆ เข้า ร่วมพิธีแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะ ทุกคนจะแสดงกิริยาอาการสารวม
การกระทาดัง กล่ าวสอดคล้องกับคุ ณค่าและประโยชน์
ของศาสนพิธีในข้อใด
ก. ทาให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ข. ทาให้ชาวพุทธมีหลักปฏิบตั ิในการดาเนิ นชีวิต
ค. ทาให้สิ่งที่เป็ น นามธรรมกลายเป็ นรูปธรรม
ง. ทาให้บุคคลมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในทางที่ด ี
ตัวชี้วดั ส 1.2 ข้อ 2, 4

1. ง

2. ค

3. ก

4. ง

5. ก

6. ข

7. ข

8. ก

9. ค

10. ก

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และเข้าร่วมพิธกี รรมด้วยความเต็มใจ และ
ปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนัน้ ย่อมทาให้เกิดความสงบสุขและเข้าถึงพระรัตนตรัย
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2 ม.4-6/4

วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนาและเทศกาลทีส่ าคัญของศาสนา
ทีต่ นนับถือและปฏิบตั ติ นได้ถูกต้อง

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนาและเทศกาลทีส่ าคัญของศาสนา
ทีต่ นนับถือได้
2) ปฏิบตั ติ นได้ถูกต้องตามหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันสาคัญทางศาสนาและเทศกาลทีส่ าคัญของศาสนา
ทีต่ นนับถือ
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- หลักธรรม คติธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับวันสาคัญและเทศกาลทีส่ าคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการสร้างความรู้
3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

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

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบโมเดลซิ ปปา (CIPPA Model)
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 6 เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิ ธี
ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรู้เดิ ม
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูแจกภาพให้นักเรียนคู่ละ 1 ภาพ เป็ นภาพเกีย่ วกับการเข้าร่วม
พิธกี รรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และภาพกิจกรรมที่
สอดคล้องกับเหตุการณ์ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ออกมายืนเข้าแถวเรียงกันทีห่ น้าชัน้ เรียนและ
อธิบายภาพทีต่ นได้รบั ว่า ภาพนัน้ เกีย่ วข้องกับวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาอย่างไร พร้อมอธิบายเหตุผล
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนมีความประทับใจในกิ จกรรมของ
ชาวพุทธที่ปฏิ บตั ิ เนื่ องในวันสาคัญของ
พระพุทธศาสนาวันใดบ้าง อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 แสวงหาความรู้ใหม่
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

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

1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความ
สามารถ คือเก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน
และอ่อน ครูชแ้ี จงให้นักเรียนทุกคนปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อกลุ่มด้วย
ความรับผิดชอบและมีน้าใจช่วยเหลือกัน
2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มกาหนดหมายเลขประจาตัว 1-6 ตามลาดับ
เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มเดิม
3. สมาชิกกลุ่มเดิมแยกย้ายไปรวมกับกลุ่มใหม่ทม่ี หี มายเลขเดียวกัน
เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มใหม่ แล้วให้สมาชิกกลุ่มใหม่ร่วมกันศึกษาความรู้
จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ตามหัวข้อทีก่ าหนดให้ ดังนี้
- กลุ่มหมายเลข 1 ศึกษาความรูเ้ รื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องใน
วันวิสาขบูชา
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 ปัจจุบนั นี้ นักเรียนปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมที่
เกี่ยวเนื่ องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
อย่างไรบ้าง และผลที่ได้รบั เป็ นอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

- กลุ่มหมายเลข 2 ศึกษาความรูเ้ รื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องใน
วันมาฆบูชา
- กลุ่มหมายเลข 3 ศึกษาความรูเ้ รื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องใน
วันอาสาฬหบูชา
- กลุ่มหมายเลข 4 ศึกษาความรูเ้ รื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องใน
วันอัฏฐมีบูชา
- กลุ่มกลุ่มหมายเลข 5 ศึกษาความรูเ้ รื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องใน
วันธรรมสวนะ
- กลุ่มหมายเลข 6 ศึกษาความรูเ้ รื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องใน
วันเทศกาลสาคัญ
จากนัน้ บันทึกความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิ ม
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.1 – 1.6

1. สมาชิกกลุ่มใหม่แต่ละหมายเลขช่วยกันทาใบงาน ดังนี้
- กลุ่มหมายเลข 1 ทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง หลักธรรมที่
เกี่ยวเนื่ องในวันวิสาขบูชา
- กลุ่มหมายเลข 2 ทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง หลักธรรมที่
เกี่ยวเนื่ องในวันมาฆบูชา
- กลุ่มหมายเลข 3 ทาใบงานที่ 1.3 เรื่อง หลักธรรมที่
เกี่ยวเนื่ องในวันอาสาฬหบูชา
- กลุ่มหมายเลข 4 ทาใบงานที่ 1.4 เรื่อง หลักธรรมที่
เกี่ยวเนื่ องในวันอัฏฐมีบชู า
- กลุ่มหมายเลข 5 ทาใบงานที่ 1.5 เรื่อง หลักธรรมที่
เกี่ยวเนื่ องในวันธรรมสวนะ
- กลุ่มหมายเลข 6 ทาใบงานที่ 1.6 เรื่อง หลักธรรมที่
เกี่ยวเนื่ องในเทศกาลสาคัญ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 ถ้าชาวพุทธทุกคนปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมที่
เกี่ยวเนื่ องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
นักเรียนคิ ดว่าจะเกิ ดผลดีอย่างไรบ้าง จง
อธิ บาย
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.1 – 1.6

1. สมาชิ กกลุม่ ใหม่แยกย้ายกลับเข้าสู่กลุ่มเดิม แล้วผลัดกันเล่า
ความรู้ที่ได้ศึกษามาและอธิ บายผลงานในใบงานที่ตน
รับผิดชอบให้เพือ่ นฟัง
2. ครูสุ่มตัวแทนกลุม่ ออกมานาเสนอผลงาน กลุม่ ละ 1 ใบงาน
แล้วให้กลุม่ อื่นที่มีผลงานแตกต่างกันไปนาเสนอเพิ่มเติ ม โดย
ครูเป็ นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

ขัน้ ที่ 5 สรุปและจัดระเบียบความรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปเป็ นองค์ความรูใ้ หม่เกีย่ วกับวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ในหัวข้อ หลักธรรมสาคัญทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาและแนวทางการปฏิบตั ิ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 วันสาคัญทางพระพุทธศาสนามี
ความสาคัญอย่างไร
(เป็นศูนย์รวมของพระพุทธศาสนิกชนได้
ร่วมมือกันทากิจกรรมทางศาสนา และปฏิบตั ิ
ตนตามหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ส่งผลต่อการดาเนิน
ชีวติ อย่างปกติสุข)

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

สมาชิกแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยใช้วธิ กี ารที่
หลากหลาย ครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง

ขัน้ ที่ 7 ประยุกต์ใช้ความรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูมอบหมายให้นักเรียนเข้าร่วมพิธกี รรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา และปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 นักเรียนมีวิธีการเชิ ญชวนให้ผ้อู ื่นปฏิ บตั ิ
ตนตามหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ องในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
ตรวจใบงานที่ 1.1
ตรวจใบงานที่ 1.2
ตรวจใบงานที่ 1.3
ตรวจใบงานที่ 1.4
ตรวจใบงานที่ 1.5
ตรวจใบงานที่ 1.6
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
ใบงานที่ 1.1
ใบงานที่ 1.2
ใบงานที่ 1.3
ใบงานที่ 1.4
ใบงานที่ 1.5
ใบงานที่ 1.6
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
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
(2) เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ ามหาจักรีสริ นิ ธร สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. (2546). พุทธประวัติสงั เขป
และศาสนพิ ธีสงั เขป. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(2) บรรจบ บรรณรุจิ และเสนาะ ผดุงฉัตร. (2550). วันวิ สาขบูชา : แนวทางการปฏิ บตั ิ สาหรับ
พุทธศาสนิ กชน. กรุงเทพมหานคร : กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.
3) บัตรภาพ การเข้าร่วมพิธกี รรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
4) บัตรภาพ กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับเหตุการณ์ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันวิสาขบูชา
6) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันมาฆบูชา
7) ใบงานที่ 1.3 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
8) ใบงานที่ 1.4 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา
9) ใบงานที่ 1.5 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันธรรมสวนะ
10) ใบงานที่ 1.6 เรื่อง หลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในเทศกาลสาคัญ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวันสาคัญ ทางศาสนาพุทธ
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บัตรภาพ การเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสาคัญทางพระพุ ทธศาสนา

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4
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บัตรภาพ กิจกรรมที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในวันสาคัญทางพระพุ ทธศาสนา

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หลักธรรมที่เกีย่ วเนือ่ งในวันวิสำขบูชำ
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักธรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชา

ความกตัญญูร้คู ณ
ุ
ต่อบุคคลต่างๆ

อริยสัจ 4

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
ในวันวิ สาขบูชา
ความไม่ประมาท

ไม่ประมาททางโลก
ในด้านต่างๆ

ไม่ประมาท
ทางธรรม
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันวิสาขบูชา
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หลักธรรมที่เกีย่ วเนือ่ งในวันวิสำขบูชำ

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันวิสาขบูชา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บิดา มารดา

ครู อาจารย์

ทุกข์-(ปั ญหาของชีวติ )

พระมหากษัตริย์

สมุทยั -(สาเหตุของปั ญหา)

ชุมชนและประเทศชาติ

ปู่ย่า ตายายและ
กตัญญูต่อญาติ

นิโรธ-(ภาวะแห่ง
การดับของทุกข์)

ผูม้ อี ุปการะคุณ
มรรค-(การดาเนินการ
ไปสู่ความดับทุกข์)

ความกตัญญูร้คู ณ
ุ
ต่อบุคคลต่างๆ

อริยสัจ 4

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
ในวันวิ สาขบูชา
ความไม่ประมาท

ไม่ประมาททางโลก
ในด้านต่างๆ

ไม่ประมาท
ทางธรรม

การศึกษา

ระวังตนให้พน้ จากความชัว่

การประกอบอาชีพ

ทาความดี

การดารงชีวติ

ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันวิสาขบูชา

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 1.2 เรื่อง หลักธรรมที่เกีย่ วเนือ่ งในวันมำฆบู ชำ
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันมาฆบูชา

ทางกาย

ทางวาจา

ทางใจ

การละความชั ่ว

การทาความดี

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
ในวันมาฆบูชา
การทาจิ ตให้ผ่องใส

ทาจิ ตให้ปราศจากนิ วรณ์
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันมาฆบูชา
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ใบงานที่ 1.2 เรื่อง หลักธรรมที่เกีย่ วเนือ่ งในวันมำฆบู ชำ

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันมาฆบูชา
ไม่พดู เพ้อเจ้อ
ไม่ฆา่ สัตว์
ไม่พดู คาหยาบ

ไม่คดิ โลภ

ไม่พดู ส่อเสียด

ไม่คดิ พยาบาท

ไม่ลกั ทรัพย์
ไม่ประพฤติ
ผิดในกาม
ทางกาย

การทาทาน
ไม่พดู เท็จ

ไม่คดิ เห็นผิด

ทางวาจา

การรักษา
ศีล
การเจริญภาวนา

ทางใจ

การละความชั ่ว

การทาความดี

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
ในวันมาฆบูชา
การทาจิ ตให้ผ่องใส

ทาจิ ตให้ปราศจากนิ วรณ์

ละเว้นบาป

ถือศีล

347

พระพุทธศาสนา ม.6

บาเพ็ญกุศลด้วยการ
ปฏิบตั แิ ละวิปัสสนา

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันมาฆบูชา

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 1.3 เรื่อง หลักธรรมที่เกีย่ วเนือ่ งในวันอำสำฬหบูชำ
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ศีล

สมาธิ

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
ในวันอาสาฬหบูชา
ปัญญา
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
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ใบงานที่ 1.3 เรื่อง หลักธรรมที่เกีย่ วเนือ่ งในวันอำสำฬหบูชำ
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

สัมมาอาชีวะ
(การเลี้ยงชีพชอบ)

สัมมาวายามะ
(ความพยายามชอบ)

สัมมากัมมันตะ
(การกระทาชอบ)

สัมมาสติ
(ความระลึกชอบ)

สัมมาวาจา
(การเจรจาชอบ)

สัมมาสมาธิ
(การตัง้ จิตมั ่นชอบ)

ศีล

สมาธิ

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
ในวันอาสาฬหบูชา
ปัญญา

สัมมาทิฏฐิ
(ความเห็นชอบ)

สัมมาสังกัปปะ
(ความดาริชอบ)
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เฉลย

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 1.4 เรื่อง หลักธรรมที่เกีย่ วเนือ่ งในวันอัฏฐมีบูชำ
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา

ขันธ์ 5

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
ในวันอัฏฐมีบูชา
ไตรลักษณ์
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเสนอข้อคิด เพือ่ นาไปสู่การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา
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ใบงานที่ 1.4 เรื่อง หลักธรรมที่เกีย่ วเนือ่ งในวันอัฏฐมีบูชำ

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา
สุขเวทนา

ทุกขเวทนา

อทุกขมสุขมเวทนา

เวทนา

สัญญา (การจาได้)
รูปส่วนทีเ่ ป็ นร่างกาย

สังขาร (การปรุงแต่ง)

ขันธ์ 5

วิ ญญาณ (การรับรู)้

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
ในวันอัฏฐมีบูชา
อนิ จจัง (ไม่เทีย่ ง)

ไตรลักษณ์

ไม่อยูใ่ นอานาจ
อนัตตา

ทุกขัง (ความทุกข์)
สภาวทุกข์ (ทุกข์ประจาสังขาร)

เป็นสภาพทีห่ า
เจ้าของไม่ได้
เป็นสภาพสูญ

ทุกขขันธ์ (กองทุกข์จากขันธ์ 5)

ปกิณณกทุกข์ (ทุกข์จร)

วิวาทมูลกทุกข์ (การทะเลาะเบาะแว้ง)

นิพทั ธทุกข์ (ทุกข์ประจา)

อาหารปริเยฏฐิทุกข์ (หาไม่พอเลี้ยงชีพ)

พยาธิทุกข์ (ความเจ็บไข้)

วิปริณามทุกข์ (ความปรวนแปร
เปลีย่ นไปจากสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว)

สันตาปทุกข์ (ความกระวนกระวายใจ)
วิปากทุกข์ (ทุกข์เกิดจากผลกรรม)

355

พระพุทธศาสนา ม.6

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเสนอข้อคิด เพือ่ นาไปสูก่ ารปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 1.5 เรื่อง หลักธรรมที่เกีย่ วเนือ่ งในวันธรรมสวนะ
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันธรรมสวนะ

หลักการตัดสิ นใจเชื่อ
คุณสมบัติของผู้ฟัง
การฟังธรรมตามกาล

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
ในวันธรรมสวนะ
การรักษาศีล
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันธรรมสวนะ
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ใบงานที่ 1.5 เรื่อง หลักธรรมที่เกีย่ วเนือ่ งในวันธรรมสวนะ

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันธรรมสวนะ

ด้วยการฟั งตามกันมา

ไม่ดหู มิน่ ความรู้
ความสามารถ
ของผูแ้ สดงธรรม

ด้วยอ้างคัมภีร์

ด้วยการเล่าลือ

เพราะการอนุมาน

เพราะตรรกะ

เพราะเข้ากับทฤษฎีของตน

การตรึกตรอง

ไม่ดหู มิน่ หัวข้อธรรมทีแ่ สดง
ไม่ดแู คลนตนเองว่าโง่จน
ไม่สามารถเข้าใจธรรมได้

ด้วยการถือสืบกันมา

เพราะท่านเป็นครูของเรา

เห็นรูปลักษณะน่าเชือ่

ตัง้ สมาธิขณะฟั งธรรม
อย่าปลงใจเชือ่

โยนิโสมนสิการ

หลักการตัดสิ นใจเชื่อ
คุณสมบัติของผู้ฟัง
การฟังธรรมตามกาล

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
ในวันธรรมสวนะ
เว้นจากการฆ่าสัตว์

เว้นจาก
การลักขโมย

การรักษาศีล

เว้นจากการ
ประพฤติผดิ ในกาม
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เว้นจากการดืม่ เหล้าและ
ของมึนเมารวมทัง้ สิง่ เสพติด

เว้นจาก
การพูดโกหก

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันธรรมสวนะ

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

360

พระพุทธศาสนา ม.6

ใบงานที่ 1.6 เรื่อง หลักธรรมที่เกีย่ วเนือ่ งในเทศกำลสำคัญ
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในเทศกาลสาคัญ

วิ รตั ิ

ปวารณา

เทศกาลวันเข้าพรรษา

เทศกาลวันออกพรรษา

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
ในเทศกาลสาคัญ
เทศกาลวันเทโวโรหณะ
ปรมัตถธรรม (ความจริงแท้)
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บัญญัติธรรม

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเสนอข้อคิด เพือ่ นาไปสูก่ ารปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องในเทศกาลสาคัญ
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ใบงานที่ 1.6 เรื่อง หลักธรรมที่เกีย่ วเนือ่ งในเทศกำลสำคัญ

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในเทศกาลสาคัญ
สัมปั ตตวิรตั ิ (การงดเว้น
จากบาปด้วยมีหริ โิ อตตัปปะ)
สมาทานวิรตั (ิ การงดเว้นบาปด้วย
การสมาทานศีล 5 หรือศีล 8)
ฝ่ ายผูว้ ่ากล่าวตักเตือน
(มีเมตตา)

สมุจเฉทวิรตั ิ (การงดเว้นบาป
ได้เด็ดขาดโดยตรง)

ฝ่ ายผูถ้ ูกว่ากล่าว
ตักเตือน

วิ รตั ิ

ปวารณา

เทศกาลวันเข้าพรรษา

เทศกาลวันออกพรรษา

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
ในเทศกาลสาคัญ
เทศกาลวันเทโวโรหณะ

สมมติสจั จะเป็น
ความจริงสมมติ
บัญญัติธรรม

ปรมัตถธรรม (ความจริงแท้)

จิต
(สิง่ ทีจ่ ติ รับรูท้ างอารมณ์
ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ)

เจตสิก
(ปรุงแต่งจิตให้เกิด
เวทนา สัญญา สังขาร)
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รูป
(ดิน น้ า ลม ไฟ)

นิพพาน
(การดับกิเลสตัณหา
อย่างสิ้นเชิง)

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเสนอข้อคิด เพือ่ นาไปสูก่ ารปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องในเทศกาลสาคัญ

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

ราคา

นามปากกา
ปี ทพ่ี มิ พ์
พ.ศ.

เวลา

1. สาระสาคัญของเรื่อง

2. วิเคราะห์ขอ้ คิด/ประโยชน์ทไ่ี ด้จากเรื่องทีอ่ ่าน

3. สิง่ ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

4. ข้อเสนอแนะของครู

ลงชื่อ
(

นักเรียน
)

ลงชื่อ

ผูป้ กครอง
)

(

ลงชื่อ
(

ครูผสู้ อน
)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้
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4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การลาดับขัน้ ตอนของเนื้อเรื่อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
การตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

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 ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิ น

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

การแสดง
ความ
คิ ดเห็น

การรับฟัง
ความ
คิ ดเห็น

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

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

3. มีวินัย รับผิดชอบ

4. ใฝ่ เรียนรู้

5. อยูอ่ ย่างพอเพียง

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

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

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

ระดับคะแนน
4
3
2
1

รายการประเมิ น

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ศำสนพิธี
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี และพิธกี รรมของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องนัน้ ย่อมทาให้เกิดความสุขใจ และเป็ น
ส่วนหนึ่งของการทาหน้าทีช่ าวพุทธทีด่ ี
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2 ม.4-6/2

ปฏิบตั ติ นถูกต้องตามศาสนพิธี พิธกี รรมตามหลักศาสนาทีต่ นนับถือ

2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้

2) อธิบายขัน้ ตอนของการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธขี องพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง
3) ปฏิบตั ติ นและวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามขัน้ ตอนของศาสนพิธแี ละพิธกี รรมของพระพุทธศาสนาได้
3. สาระการเรียนรู้
3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี
2) คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

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

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียน

ชัวโมงที
่
่1
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูนาภาพมาให้นักเรียนวิเคราะห์ ดังนี้
- ภาพที่ 1 ภาพการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
- ภาพที่ 2 ภาพการตักบาตร
- ภาพที่ 3 ภาพพิธเี วียนเทียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- ภาพที่ 4 ภาพการถวายสังฆทาน
- ภาพที่ 5 ภาพการทาบุญเลีย้ งพระ
2. นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า ภาพใดมีความคล้ายคลึงกัน
อธิบายเหตุผล
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ภาพที่ 1 และ 3 เป็ นกุศล
พิธี ส่วนภาพที่ 2 และ 5 เป็ นบุญพิธี
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนเคยเข้าร่วมศาสนพิธีของ
พระพุทธศาสนาพิ ธีใดบ้าง จงยกตัวอย่าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิของครูผสู้ 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
นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันแสวงหา
ความรูเ้ กีย่ วกับ ศาสนพิธี จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้า
เพิม่ เติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ในหัวข้อต่อไปนี้
1) กุศลพิธี
2) บุญพิธี
3) ทานพิธี
แล้วบันทึกความรูท้ ไ่ี ด้ลงในแบบบันทึกการอ่าน
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 บุญพิธีแตกต่างจากทานพิ ธีอย่างไร
(บุญพิธี เป็นพิธที าบุญเกีย่ วกับการฉลองหรือ
ความเป็นสิรมิ งคล ส่วนทานพิธี เป็นพิธถี วาย
ทานต่างๆ เพือ่ ใช้สอยหรือบูชาพระ)

ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้
1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลีย่ นความรู้
เกีย่ วกับความหมาย ความสาคัญ แนวทางการปฏิบตั ติ นใน
กุศลพิธี บุญพิธี และทานพิธี
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมินค่าความรู้
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันหาภาพกิจกรรมในกุศลพิธี
บุญพิธี และทานพิธี จานวน 3 ภาพ มาร่วมกันวิเคราะห์และ
ตอบคาถามในใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิ ธี
2. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยครูเป็ น
ผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ
ครูมอบหมายให้นักเรียนไปร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา และศาสนพิธี

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 ศาสนพิ ธีมีคณ
ุ ค่าอย่างไร
(เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และ
ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนรูส้ กึ เลือ่ มใสใน
พระพุทธศาสนา)

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนมีวิธีการเชิ ญชวนให้ผ้อู ื่นเข้าร่วม
ศาสนพิ ธีของพระพุทธศาสนา
(บุญพิธี เป็นพิธที าบุญเกีย่ วกับการฉลองหรือ
ความเป็นสิรมิ งคล ส่วนทานพิธี เป็นพิธถี วาย
ทานต่างๆ เพือ่ ใช้สอยหรือบูชาพระ)

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญของการเข้าร่วมศาสนพิธแี ละ
การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนรายงานผลการปฏิ บตั ิ ตนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิ ธี
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การเข้าร่วมพิธกี รรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2) การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
3) การวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
4) การเข้าร่วมศาสนพิธขี องพระพุทธศาสนา
5) การวิเคราะห์ผลของการเข้าร่วมศาสนพิธขี องพระพุทธศาสนา

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 6 เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
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7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
ตรวจรายงานผลการปฏิบตั ติ นในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
แบบประเมินรายงานผลการปฏิบตั ติ นในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

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
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(3) เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ ามหาจักรีสริ นิ ธร สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. (2546). พุทธประวัติสงั เขป
และศาสนพิ ธีสงั เขป. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(2) บรรจบ บรรณรุจิ และเสนาะ ผดุงฉัตร. (2550). วันวิ สาขบูชา : แนวทางการปฏิ บตั ิ สาหรับ
พุทธศาสนิ กชน. กรุงเทพมหานคร : กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.
3) บัตรภาพ
4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิธี
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวันสาคัญ ทางศาสนาพุทธ
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตนในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำและศำสนพิธี
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

การเข้าร่วมพิธกี รรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
การวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมที่
เกีย่ วเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
การเข้าร่วมศาสนพิธขี องพระพุทธศาสนา
การวิเคราะห์ผลของการเข้าร่วมศาสนพิธขี อง
พระพุทธศาสนา
รวม

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

4
3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

17 - 20

ดีมาก

14 - 16

ดี

10 - 13
ต่ากว่า 10

พอใช้
ปรับปรุง
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บัตรภาพ

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศำสนพิธี
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาภาพการร่วมศาสนพิธตี ่างๆ ของชาวพุทธ มาวิเคราะห์แล้วตอบคาถาม
ภาพที่ 1
ชื่อภาพ...........................................

1. พิธกี รรมในภาพนี้ เป็ นศาสนพิธปี ระเภทใด
2. บุคคลในภาพปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างไร

3. การเข้าร่วมพิธกี รรมของบุคคลในภาพ มีผลดีอย่างไร

4. นักเรียนจะมีสว่ นร่วมในพิธกี รรมดังกล่าวในโอกาสใด

378

พระพุทธศาสนา ม.6

ภาพที่ 2
ชื่อภาพ...........................................

1. พิธกี รรมในภาพนี้ เป็ นศาสนพิธปี ระเภทใด
2. บุคคลในภาพปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างไร

3. การเข้าร่วมพิธกี รรมของบุคคลในภาพ มีผลดีอย่างไร

4. นักเรียนจะมีสว่ นร่วมในพิธกี รรมดังกล่าวในโอกาสใด
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ภาพที่ 3
ชื่อภาพ...........................................

1. พิธกี รรมในภาพนี้ เป็ นศาสนพิธปี ระเภทใด
2. บุคคลในภาพปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างไร

3. การเข้าร่วมพิธกี รรมของบุคคลในภาพ มีผลดีอย่างไร

4. นักเรียนจะมีสว่ นร่วมในพิธกี รรมดังกล่าวในโอกาสใด
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศำสนพิธี

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาภาพการร่วมศาสนพิธตี ่างๆ ของชาวพุทธ มาวิเคราะห์แล้วตอบคาถาม
ภาพที่ 1
ชื่อภาพ...........................................

1. พิธกี รรมในภาพนี้ เป็ นศาสนพิธปี ระเภทใด
2. บุคคลในภาพปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างไร

3. การเข้าร่วมพิธกี รรมของบุคคลในภาพ มีผลดีอย่างไร

4. นักเรียนจะมีสว่ นร่วมในพิธกี รรมดังกล่าวในโอกาสใด

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ภาพที่ 2
ชื่อภาพ...........................................

1. พิธกี รรมในภาพนี้ เป็ นศาสนพิธปี ระเภทใด
2. บุคคลในภาพปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างไร

3. การเข้าร่วมพิธกี รรมของบุคคลในภาพ มีผลดีอย่างไร

4. นักเรียนจะมีสว่ นร่วมในพิธกี รรมดังกล่าวในโอกาสใด

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ภาพที่ 3
ชื่อภาพ...........................................

1. พิธกี รรมในภาพนี้ เป็ นศาสนพิธปี ระเภทใด
2. บุคคลในภาพปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างไร

3. การเข้าร่วมพิธกี รรมของบุคคลในภาพ มีผลดีอย่างไร

4. นักเรียนจะมีสว่ นร่วมในพิธกี รรมดังกล่าวในโอกาสใด

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

ราคา

นามปากกา
ปี ทพ่ี มิ พ์
พ.ศ.

เวลา

1. สาระสาคัญของเรื่อง

2. วิเคราะห์ขอ้ คิด/ประโยชน์ทไ่ี ด้จากเรื่องทีอ่ ่าน

3. สิง่ ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

4. ข้อเสนอแนะของครู

ลงชื่อ
(

นักเรียน
)

ลงชื่อ

ผูป้ กครอง
)

(

ลงชื่อ
(

ครูผสู้ อน
)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้
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4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

ชัน้

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

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

การแบ่งหน้าทีก่ นั อย่างเหมาะสม
ความร่วมมือกันทางาน
การแสดงความคิดเห็น
การรับฟั งความคิดเห็น
ความมีน้าใจช่วยเหลือกัน
รวม

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

3. มีวินัย รับผิดชอบ

4. ใฝ่ เรียนรู้

5. อยูอ่ ย่างพอเพียง

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

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

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

ระดับคะแนน
4
3
2
1

รายการประเมิ น

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้
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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.4-6/2, ม.4-6/4)
 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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