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

ม.4-6/22

เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์มคี วามสาคัญต่อการแก้ปัญหาในแต่ละสังคมและพัฒนาสังคมให้ดขี น้ึ
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- สภาพปั ญหาในชุมชนและสังคม
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
2) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
3) ทักษะการคิดแก้ปัญหา
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
บทความเชิงวิเคราะห์ เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนาแบบยังยื
่ น
7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 8 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
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7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยังยื
่ น
2) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
3) ประเมินการนาเสนอผลงาน
4) สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5) สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 8 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจบทความเชิงวิเคราะห์ เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนาแบบยังยื
่ น
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 8 เรือ่ ง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสังคมไทย

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบแก้ปัญหา

ขัน้ ที่ 1 กาหนดปัญหา
ครูให้นกั เรียนช่วยกันเสนอปั ญหาสาคัญในสังคมไทย แล้วให้นกั เรียนช่วยกันเลือกปั ญหาทีส่ าคัญทีส่ ุดทีส่ ง่ ผลต่อการ
ดาเนินชีวติ ของคนไทย
ขัน้ ที่ 2 ตัง้ สมมติ ฐาน
ครูให้นกั เรียนลองตัง้ สมมติฐาน เพือ่ เป็ นการคาดคะเนคาตอบซึง่ เป็ นสาเหตุสาคัญของปั ญหาสังคมไทย
ขัน้ ที่ 3 วางแผนแก้ปัญหา หรือตรวจสอบสมมติฐาน
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนหรือออกแบบวิธกี ารหาคาตอบ
จากสมมติฐานทีก่ าหนดไว้ โดยครูเป็ นผูแ้ นะนานักเรียนในการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง
ขัน้ ที่ 4 เก็บและรวบรวมข้อมูล (ขัน้ ที่ 4-6 ทากิจกรรมนอกห้องเรียน)
นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนอย่างเป็ นระบบ แล้วนาข้อมูลมาประเมินความถูกต้อง
ขัน้ ที่ 5 วิ เคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติ ฐาน
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตรวจสอบสมมติฐานว่าเป็ นไปตามทีก่ าหนดหรือไม่
ขัน้ ที่ 6 สรุปผล
สมาชิกแต่ละกลุ่มสรุปผลข้อมูล ซึง่ เป็ นคาตอบตามสมมติฐาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา
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เรื่องที่ 2 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยังยื
่ น

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบโมเดลซิ ปปา (CIPPA Model)

ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรู้เดิ ม
ครูทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและผลของการปฏิบตั ทิ ม่ี ี
ผลดีต่อตนเองและสังคม
ขัน้ ที่ 2 แสวงหาความรู้ใหม่
นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) ร่วมกันศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสาหรับการพัฒนาแบบ
ยังยื
่ น
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิ ม
1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มทาความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสาหรับการพัฒนาแบบยังยื
่ น ในประเด็น
ต่อไปนี้
1) ความหมายของการพัฒนาแบบยังยื
่ น
2) การพัฒนาตนในทางพระพุทธศาสนาทางกาย ศีล จิต ปั ญญา
3) หลักธรรมของพระพุทธศาสนาทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาแบบยังยื
่ น
2. สมาชิกในกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 3 คู่ ให้แต่ละคู่ช่วยกันทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
แบบยังยื
่ น
ขัน้ ที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม
1. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันเล่าผลงานในใบงานที่ 2.1 ของตนให้เพือ่ นคู่อ่นื ฟั ง
2. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 2.1
ขัน้ ที่ 5 สรุปและจัดระเบียบความรู้
สมาชิกแต่ละกลุ่มสรุปความรูเ้ กี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยังยื
่ น
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนบทความเชิ งวิ เคราะห์ เรื่อง พระพุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาแบบยังยื
่ น โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
ขัน้ ที่ 6 ปฏิ บตั ิ และ/หรือแสดงผลงาน
นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
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ขัน้ ที่ 7 ประยุกต์ใช้ความรู้
ครูมอบหมายให้นกั เรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์ปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 8 เรือ่ ง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) สุชพี ปุญญานุภาพ. (2540). คุณลักษณะพิ เศษแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :
เกษมบรรณากิจ.
(2) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. (2541). คิ ดเป็ นทาเป็ นตามแนวพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร :
บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จากัด.
(3) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฺฒโน). (2526). หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :
ประกายพรึก.
(4) วศิน อินทสระ. (2548). หลักธรรมอันเป็ นหัวใจพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : เอ.ไอ.เอ
(เครือนาทอง).
3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยังยื
่ น
9.2 แหล่งการเรียนรู้

 แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.wasamrong.com/tamma3.htm
- http://mediacenter.mou.ac.thhhhhhhh/data/caipyo/mg/web/summana/p.2.php
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินบทความเชิงวิเคราะห์
เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนาแบบยังยื
่ น
รายการประเมิ น
1. การวิ เคราะห์
ปัญหาสังคมไทย
และสาเหตุของ
ปัญหา
2. การเสนอแนวทาง
การจัดกิ จกรรม
ความร่วมมือของ
พระพุทธศาสนา
เพื่อพัฒนาสังคม
3. การวิ เคราะห์
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ที่มีผลต่อการ
แก้ปัญหาและการ
พัฒนาแบบยังยื
่ น

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
วิเคราะห์ปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา
สังคมไทยและสาเหตุของ สังคมไทยและสาเหตุของ สังคมไทยและสาเหตุของ
ปั ญหาได้อย่างมีเหตุผล ปั ญหาได้อย่างมีเหตุผล ปั ญหาได้อย่างมีเหตุผล
ถูกต้อง สมบูรณ์
ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่
ถูกต้องเป็ นส่วนน้อย
เสนอแนวทางการจัด
กิจกรรมความร่วมมือ
ของพระพุทธศาสนาเพื่อ
พัฒนาสังคม พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
4 แนวทาง
วิเคราะห์หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทีม่ ผี ล
ต่อการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาแบบยั ่งยืน
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
เหมาะสม 4 เรื่อง

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

เสนอแนวทางการจัด
กิจกรรมความร่วมมือ
ของพระพุทธศาสนา
ศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
เหมาะสม 3 แนวทาง
วิเคราะห์หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทีม่ ผี ล
ต่อการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาแบบยั ่งยืน
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
เหมาะสม 3 เรื่อง

เสนอแนวทางการจัด
กิจกรรมความร่วมมือ
ของพระพุทธศาสนา
ศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
เหมาะสม 2 แนวทาง
วิเคราะห์หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทีม่ ผี ล
ต่อการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาแบบยั ่งยืน
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
เหมาะสม 2 เรื่อง

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

11 - 12

ดีมาก

9 - 10

ดี

6-8

พอใช้

ต่ากว่า 6

ปรับปรุง
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ปรับปรุง (1)
วิเคราะห์ปัญหา
สังคมไทยและสาเหตุ
ของปั ญหาได้ แต่ไม่มี
เหตุผล หรือเหตุผล
ไม่ถูกต้อง
เสนอแนวทางการจัด
กิจกรรมความร่วมมือ
ของพระพุทธศาสนา
ศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
เหมาะสม 1 แนวทาง
วิเคราะห์หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทีม่ ผี ล
ต่อการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาแบบยั ่งยืน
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ถูกต้อง
เหมาะสม 1 เรื่อง

แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
คาชี้ แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. “เด็กวัยรุ่ นจานวนหนึ่งมีปัญหาขัดแย้งกัน แล้วยกพวก
ตีกันอยู่เสมอ” นัก เรียนคิด ว่า ควรปลูกฝั งหลักธรรมใด
ให้เด็กวัยรุ่ นกลุ่มนี้
ก. มงคล 38
ข. อธิป ไตย 3
ค. สาราณียธรรม 6
ง. ทศพิธ ราชธรรม 10

6. ชาวบ้านร่วมมือกันปลูกป่ ารอบหมู่บ้าน คืนความอุดม
สมบูรณ์ ให้แก่ธรรมชาติ เป็ นการพัฒนาชุมชนให้มีผล
อย่ างยั ่งยืน ข้อความดัง กล่ าวสอดคล้องกับข้อธรรมใด
ก. ทุกข์
ข. สมุทยั
ค. นิโรธ
ง. มรรค

2. ข้อใดสอดคล้องกับข้อความ “การพัฒนาที่ไม่ย ั ่งยืน ”
ก. เศรษฐกิจดีแต่สงั คมมีปัญหา
ข. การศึกษาดี สังคมเป็ น ระเบีย บ
ค. การเมืองเปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย
ง. เศรษฐกิจ สังคม การเมือ งและวัฒนธรรม พัฒนา
ไปพร้อมกับการศึกษา

7. นิธิต้องการสอบเข้า เรีย นต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐ
ดังนัน้ เขาจะต้องดาเนินชีวิตตามหลักธรรมใด
ก. อริยสัจ 4
ข. อิทธิบาท 4
ค. สังคหวัตถุ 4
ง. สัปปุริสธรรม 7

3. การประกอบอาชีพในข้อใดเป็ นการพัฒนาที่ไม่ย ั ่งยืน
ก. การประกอบอาชีพ ประมงชายฝั ง่ ทะเล
ข. การเลี้ยงกุ้งกุลาดาในเขตพื้น ที่ป่าชายเลน
ค. การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมด้านการเกษตร
ง. การปลูกพืชหลายชนิดในบริเ วณที่ดิ นผืนเดียวกัน

8. ชาญชัยมีความหวังว่าในอนาคตเขาจะต้องเป็ นผู้ท่มี ี
ฐานะมั ่นคง เป็ นที่ย อมรับ ของสังคม ดังนั น้ เขาควร
ปฏิบ ตั ิตนตามหลักธรรมใด
ก. อริยสัจ 4
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. มรรคมีองค์ 8
ง. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์

4. ชีวินเป็ นผู้ท่มี ีระเบียบวินัย มีค วามเมตตากรุ ณาต่อผู้อ่ืน
สามารถยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ า งมีความสุข ข้อความดังกล่าว
สอดคล้องกับ การพัฒ นาตนในข้อใด
ก. พัฒนากาย
ข. พัฒนาศีล
ค. พัฒนาจิต
ง. พัฒนาปั ญญา

9. ชาวบ้านธารน้ าไหลมีโครงการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็ น
แหล่ง การเรีย นรู้ของประชาชน ดังนั น้ พวกเขาจะต้อง
ปฏิบ ตั ิการตามข้อใด
ก. อัตถะ 3
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สัปปุริสธรรม 7

5. เมื่อกระแสน้ ากาลัง ไหลบ่ามาใกล้ท่วมหมู่บ้านของ
ชานนท์ เขาจึงชวนชาวบ้า นไปทาเขื่อ นกัน้ น้า ให้ไหลไป
ตามแนวคลอง การกระทาของพวกเขาสอดคล้องกับข้อใด
ก. พัฒนากาย
ข. พัฒนาศีล
ค. พัฒนาจิต
ง. พัฒนาปั ญญา

10. การพัฒนาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเน้ นให้
ความสาคัญในการพัฒนาข้อใดเป็ นหลัก
ก. พัฒนาตน
ข. พัฒ นาสังคม
ค. พัฒนาประเทศ
ง. พัฒนาการทางานของรัฐ
ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 22

1. ค

2. ก

3. ข

4. ข

5. ง

6. ง

7. ข

8. ง

9. ก

10. ก

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสังคมไทย
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การแก้ปัญหาสังคมไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมนัน้ จะต้องวิเคราะห์สาเหตุทแ่ี ท้จริงของปั ญหา และหาแนวทางแก้ปัญหา
อย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/22

เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาสังคมไทยได้
2) เสนอแนวทางแก้ปัญหาสังคมไทยตามหลักการของพระพุทธศาสนาได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- สภาพปั ญหาในชุมชนและสังคม
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
2) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
3) ทักษะการคิดแก้ปัญหา
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบแก้ปัญหา
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียน
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 8 เรือ่ ง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ขัน้ ที่ 1 กาหนดปัญหา
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูให้นักเรียนช่วยกันเสนอปั ญหาสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทย
ซึง่ นักเรียนสามารถนาเสนอได้อย่างหลากหลาย เช่น
- ปั ญหาความวุ่นวายทางการเมือง
- ปั ญหาเศรษฐกิจตกต่า
- ปั ญหาคนขาดคุณธรรมหรือไม่ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา
ฯลฯ
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันเลือกปั ญหาทีค่ ดิ ว่าเป็ นปั ญหาสาคัญทีส่ ่งผล
กระทบต่อการดาเนินชีวติ ของคนไทยมากทีส่ ุด เช่น ปั ญหาคน
ขาดคุณธรรม หรือคนไม่ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา เป็ นต้น
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนคิ ดว่าปัญหาสาคัญที่สุดในสังคมไทย
คืออะไร อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 ตัง้ สมมติ ฐาน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูให้นักเรียนลองตัง้ สมมติฐาน เพื่อเป็ นการคาดคะเนคาตอบซึง่
เป็ นสาเหตุของปัญหา เช่น ปั ญหาสังคมไทยในปั จจุบนั เกิดจาก
การขาดคุณธรรม หรือไม่ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนคิ ดว่า สาเหตุของปัญหาใน
สังคมไทยที่สาคัญที่สุดคืออะไร อธิ บาย
เหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 3 วางแผนแก้ปัญหา หรือตรวจสอบสมมติฐาน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

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

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ 6 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละ
กลุ่มร่วมกันวางแผนหรือออกแบบวิธกี ารหาคาตอบจากสมมติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้ เช่น
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 นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาสังคม และสาเหตุของปัญหาโดยใช้วิธี
ใดบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

- การศึกษาจากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม และ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- การสัมภาษณ์บุคคล
- การทาแบบสอบถาม
โดยครูเป็ นผูแ้ นะนานักเรียนในการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 4 เก็บและรวบรวมข้อมูล (ขัน้ ที ่ 4-6 ทากิจกรรมนอกห้องเรียน)
คาถามกระตุ้นความคิ ด

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

 นักเรียนได้ข้อมูล เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
สังคมแล้ว ควรปฏิ บตั ิ อย่างไรกับข้อมูลนัน้

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลตามทีว่ างแผนไว้
อย่างเป็ นระบบ จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม และ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
2. นักเรียนนาข้อมูลทีร่ วบรวมมาได้แล้ว มาประเมินความถูกต้อง
ของข้อมูล
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 5 วิ เคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติ ฐาน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้มาเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานว่า เป็ นไปตามทีก่ าหนดหรือไม่ เช่น
- มีขอ้ มูลจากการกรอกแบบสอบถามทีแ่ สดงว่าปัญหาสังคมไทยใน
ปั จจุบนั เกิดจากการขาดคุณธรรมหรือไม่ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา

ขัน้ ที่ 6 สรุปผล
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาข้อมูลทีไ่ ด้มาสรุปผล พร้อมเสนอแนะ แนว
ทางการแก้ปัญหา เช่น
- รณรงค์ให้สมาชิกในสังคมไทยปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
สังคมไทยได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 8
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 8
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) สุชพี ปุญญานุภาพ. (2540). คุณลักษณะพิ เศษแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :
เกษมบรรณากิจ.
(2) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. (2541). คิ ดเป็ นทาเป็ นตามแนวพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร :
บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จากัด.
(3) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฺฒโน). (2526). หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :
ประกายพรึก.
(4) วศิน อินทสระ. (2548). หลักธรรมอันเป็ นหัวใจพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : เอ.ไอ.เอ
(เครือนาทอง).
8.2 แหล่งการเรียนรู้

 แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.wasamrong.com/tamma3.htm
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิ น

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

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

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

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
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
7.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
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 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยังยื
่ น
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การพัฒนาสังคมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เน้นการพัฒนาตนเป็ นหลักจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมอย่างยังยื
่ น
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/22

เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับแนวทางการพัฒนาสังคมแบบยังยื
่ นได้
3. สาระการเรียนรู้
3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- สภาพปั ญหาในชุมชนและสังคม
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
2) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบโมเดลซิ ปปา (CIPPA Model)
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรู้เดิ ม
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

4. ครูทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียนเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและผลของการปฏิบตั ทิ ม่ี ผี ลดี
ต่อตนเองและสังคม
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนเคยปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง และผลของการ
ปฏิ บตั ิ เป็ นอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 แสวงหาความรู้ใหม่
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

คาถามกระตุ้นความคิ ด

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

 หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อการ
พัฒนาแบบยังยื
่ น ได้แก่หลักธรรมใดบ้าง

3. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ กีย่ วกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสาหรับการพัฒนา
แบบยั ่งยืน จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม และ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วบันทึกความรูท้ ไ่ี ด้ลงในแบบบันทึก
การอ่าน
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

(หลักอริยสัจ อิทธิบาท ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์
อัตถะ)

ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิ ม
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

3. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มทาความเข้าใจหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาสาหรับการพัฒนาแบบยั ่งยืน ในประเด็นต่อไปนี้
1) ความหมายของการพัฒนาแบบยั ่งยืน
2) การพัฒนาตนในทางพระพุทธศาสนา
- พัฒนากาย
- พัฒนาศีล
- พัฒนาจิต
- พัฒนาปั ญญา
3) หลักธรรมของพระพุทธศาสนาทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาแบบยั ่งยืน
4. สมาชิกในกลุม่ จับคู่กนั เป็ น 3 คู่ ให้แต่ละคู่ชว่ ยกันทาใบงานที่ 2.1
เรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยังยื
่ น
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
6.
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 หลักธรรมของพระพุทธศาสนามีผลต่อการ
พัฒนาที่ยงยื
ั ่ นอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

4. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันเล่าผลงานในใบงานที่ 2.1 ของตนให้เพื่อน
คู่อ่นื ฟั ง
5. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 2.1
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนเคยพบกลุ่มบุคคลใดที่ปฏิ บตั ิ ตน
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แล้ว
ส่งผลต่อการพัฒนาแบบยังยื
่ น จงยกตัวอย่าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 5 สรุปและจัดระเบียบความรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

สมาชิกแต่ละกลุ่มสรุปความรูเ้ กีย่ วกับพระพุทธศาสนากับการพัฒนา
แบบยั ่งยืน
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนบทความเชิ งวิ เคราะห์ เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา
และการพัฒนาแบบยังยื
่ น โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยและสาเหตุของปั ญหา
2) การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือของพระพุทธศาสนาเพือ่ พัฒนาสังคม
3) การวิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีม่ ผี ลต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาแบบยั ่งยืน

ขัน้ ที่ 6 ปฏิ บตั ิ และ/หรือแสดงผลงาน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้า
ชัน้ เรียน โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
แบบยังยื
่ นอย่างไร และต้องปฏิ บตั ิ ตนตาม
หลักธรรมใด จงยกตัวอย่างประกอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 7 ประยุกต์ใช้ความรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูมอบหมายให้นักเรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์ปฏิบตั ิ
ในการดาเนินชีวติ

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 8 เรือ่ ง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
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7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจใบงานที่ 2.1
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 8
ตรวจบทความเชิงวิเคราะห์ เรื่อง พระพุทธศาสนากับ
การแก้ปัญหาและการพัฒนาแบบยั ่งยืน

ใบงานที่ 2.1
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 8
แบบประเมินบทความเชิงวิเคราะห์ เรื่อง
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
แบบยั ่งยืน

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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) สุชพี ปุญญานุภาพ. (2540). คุณลักษณะพิ เศษแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :
เกษมบรรณากิจ.
(2) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. (2541). คิ ดเป็ นทาเป็ นตามแนวพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร :
บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จากัด.
(3) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฺฒโน). (2526). หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :
ประกายพรึก.
(4) วศิน อินทสระ. (2548). หลักธรรมอันเป็ นหัวใจพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : เอ.ไอ.เอ
(เครือนาทอง).
3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยังยื
่ น
8.2 แหล่งการเรียนรู้

 แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://mediacenter.mou.ac.th/data/caipyo/mg/web/summana/p.2.php
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินบทความเชิงวิเคราะห์
เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนาแบบยังยื
่ น
ลาดับที่
1
2
3

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยและสาเหตุของปั ญหา
การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือของ
พระพุทธศาสนาเพือ่ พัฒนาสังคม
การวิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีม่ ผี ล
ต่อ
การแก้ปัญหาและการพัฒนาแบบยังยื
่ น
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
=
ดี
=
พอใช้
=
ปรับปรุง =

4
3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

11 - 12

ดีมาก

9 - 10

ดี

6-8
ต่ากว่า 6

พอใช้
ปรับปรุง
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยังยื
่ น
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขอ้ มูล แล้วตอบคาถาม

เยาวชนเกษตรอิ นทรียพ์ ฒ
ั นาชุมชน
น.ส.เพ็ญรุ่ง กวีรตั น์ธารง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี กล่าวว่า
โรงเรียนร่วมกับภาคประชาชน อบต.เขาวงกต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาวงกต จัดทาโครงการ
"ร่วมสร้างหมู่บา้ นพอเพียง เพือ่ รากฐานสุขภาพทีย่ งยื
ั ่ น หมู่บา้ นลานทอง" เพือ่ น้อมนาแนวคิดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนาชุมชนโดยได้รบั การสนับสนุนจาก สสส.เนื่องจากเป็ นโรงเรียนขยายโอกาส จึงมีนกั เรียนส่วน
หนึ่งทีไ่ ม่ได้ศกึ ษาต่อ ต้องออกไปช่วยเหลือครอบครัว ซึง่ การให้เด็กๆ ได้มาเรียนรูก้ ารเกษตรอินทรีย์ จะเป็ น
พืน้ ฐานให้เข้มแข็งในการประกอบอาชีพพึง่ ตนเองได้
"นอกจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ล้ว กิจกรรมเยาวชนเกษตรอินทรียว์ ถิ พี อเพียงบนความยังยื
่ น ทาให้
เด็กๆ ได้ลองปลูกผักปลอดสารพิษ ผลิตของใช้ในครัวเรือนจากสมุนไพรใกล้ตวั เป็ นต้น ทัง้ ต่อยอดแนวคิดเกิด
เป็ นกิจกรรม "ธนาคารคนช่างเก็บ" และ "ตลาดนัดคนรักษ์โลก" เพือ่ ให้เด็กเห็นคุณค่าของการรักษาสิง่ แวดล้อม
ด้วยการคัดแยกขยะ โดยสิง่ ทีส่ ามารถรีไซเคิลได้กน็ ามาขายสร้างรายได้ดว้ ย
ที่มา : ข่าวสดรายวัน วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ปี ท่ี 21 ฉบับที่ 7676

1. การกระทาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง
ข่าว

2. ผลของการกระทาส่งผลต่อการพัฒนาแบบยังยื
่ นอย่างไร จงยกตัวอย่าง

ทีม่ า.............................................................
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กฟผ.ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทานา อ.ฆ้องชัย
จัดโครงการชุมชนเกษตรกรอิ นทรีย.์ . วิ ถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรทานาด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ อาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 48 กลุ่ม จัดโครงการ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ชีววิถี เพือ่ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น เพือ่ ลด
ต้นทุน เพิม่ ผลผลิตการทานา
เมื่อเช้าวันนี้ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ทีห่ อประชุมอาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.คุรุจติ
นาครทัพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็ นประธานเปิ ดการปฐมนิเทศเกษตรกร โครงการ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ชีว
วิถี เพือ่ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น ซึง่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรทานาด้วยระบบ
เกษตรอินทรีย์ อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 48 กลุ่ม ร่วมกันจัดขึน้ เพือ่ ดาเนินการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โดยเน้นให้เกษตรกรพึง่ พาตนเองเป็ นหลัก และใช้
ทรัพยากรการเกษตรทีม่ อี ยู่ให้เกิดประโยชน์ สงู สุดด้วยการจัดอบรมองค์ความรูเ้ รื่องการทานาเกษตรอินทรียใ์ ห้
เกษตรกรเพือ่ ลดต้นทุนการใช้ปยเคมี
ุ๋
และยาปราบศัตรูพชื ผสมผสานกับภูมปิ ั ญญาชาวบ้านทีม่ อี ยู่ดงั ้ เดิม มี
หลักการสาคัญ คือ สร้างต้นแบบทดลองการปฏิบตั ใิ นเชิงประจักษ์ จากกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครและผูน้ าชุมชน
เริม่ ต้นจากเกษตรกร 5 ตาบล ในพืน้ ทีอ่ าเภอฆ้องชัย จานวน 500 ราย ใช้พน้ื ทีแ่ ปลงนาเป็ นแปลงสาธิตเกษตร
อินทรีย์ คนละ 2 ไร่ รวม 1,000 ไร่ ให้เป็ นโครงการนาร่องเรียนรูจ้ ากการอบรมองค์ความรูแ้ ละนาไปปฏิบตั จิ ริง
ที่มา : http://thainews.prd.go.th

1. การกระทาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง
ข่าว

2. ผลของการกระทาส่งผลต่อการพัฒนาแบบยังยื
่ นอย่างไร จงยกตัวอย่าง

ทีม่ า.............................................................
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยังยื
่ น

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขอ้ มูล แล้วตอบคาถาม

เยาวชนเกษตรอิ นทรียพ์ ฒ
ั นาชุมชน
น.ส.เพ็ญรุ่ง กวีรตั น์ธารง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี กล่าวว่า
โรงเรียนร่วมกับภาคประชาชน อบต.เขาวงกต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาวงกต จัดทาโครงการ
"ร่วมสร้างหมู่บา้ นพอเพียง เพือ่ รากฐานสุขภาพทีย่ งยื
ั ่ น หมู่บา้ นลานทอง" เพือ่ น้อมนาแนวคิดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนาชุมชนโดยได้รบั การสนับสนุนจาก สสส.เนื่องจากเป็ นโรงเรียนขยายโอกาส จึงมีนกั เรียนส่วน
หนึ่งทีไ่ ม่ได้ศกึ ษาต่อ ต้องออกไปช่วยเหลือครอบครัว ซึง่ การให้เด็กๆ ได้มาเรียนรูก้ ารเกษตรอินทรีย์ จะเป็ น
พืน้ ฐานให้เข้มแข็งในการประกอบอาชีพพึง่ ตนเองได้
"นอกจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ล้ว กิจกรรมเยาวชนเกษตรอินทรียว์ ถิ พี อเพียงบนความยังยื
่ น ทาให้
เด็กๆ ได้ลองปลูกผักปลอดสารพิษ ผลิตของใช้ในครัวเรือนจากสมุนไพรใกล้ตวั เป็ นต้น ทัง้ ต่อยอดแนวคิดเกิด
เป็ นกิจกรรม "ธนาคารคนช่างเก็บ" และ "ตลาดนัดคนรักษ์โลก" เพือ่ ให้เด็กเห็นคุณค่าของการรักษาสิง่ แวดล้อม
ด้วยการคัดแยกขยะ โดยสิง่ ทีส่ ามารถรีไซเคิลได้กน็ ามาขายสร้างรายได้ดว้ ย
ที่มา : ข่าวสดรายวัน วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ปี ท่ี 21 ฉบับที่ 7676

1. การกระทาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง
ข่าว

2. ผลของการกระทาส่งผลต่อการพัฒนาแบบยังยื
่ นอย่างไร จงยกตัวอย่าง

ทีม่ า.............................................................
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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กฟผ.ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทานา อ.ฆ้องชัย
จัดโครงการชุมชนเกษตรกรอิ นทรีย.์ . วิ ถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรทานาด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ อาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 48 กลุ่ม จัดโครงการ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ชีววิถี เพือ่ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น เพือ่ ลด
ต้นทุน เพิม่ ผลผลิตการทานา
เมื่อเช้าวันนี้ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ทีห่ อประชุมอาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.คุรุจติ
นาครทัพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็ นประธานเปิ ดการปฐมนิเทศเกษตรกร โครงการ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ชีว
วิถี เพือ่ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น ซึง่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรทานาด้วยระบบ
เกษตรอินทรีย์ อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 48 กลุ่ม ร่วมกันจัดขึน้ เพือ่ ดาเนินการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โดยเน้นให้เกษตรกรพึง่ พาตนเองเป็ นหลัก และใช้
ทรัพยากรการเกษตรทีม่ อี ยู่ให้เกิดประโยชน์สงู สุดด้วยการจัดอบรมองค์ความรูเ้ รื่องการทานาเกษตรอินทรียใ์ ห้
เกษตรกรเพือ่ ลดต้นทุนการใช้ปยเคมี
ุ๋
และยาปราบศัตรูพชื ผสมผสานกับภูมปิ ั ญญาชาวบ้านทีม่ อี ยู่ดงั ้ เดิม มี
หลักการสาคัญ คือ สร้างต้นแบบทดลองการปฏิบตั ใิ นเชิงประจักษ์ จากกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครและผูน้ าชุมชน
เริม่ ต้นจากเกษตรกร 5 ตาบล ในพืน้ ทีอ่ าเภอฆ้องชัย จานวน 500 ราย ใช้พน้ื ทีแ่ ปลงนาเป็ นแปลงสาธิตเกษตร
อินทรีย์ คนละ 2 ไร่ รวม 1,000 ไร่ ให้เป็ นโครงการนาร่องเรียนรูจ้ ากการอบรมองค์ความรูแ้ ละนาไปปฏิบตั จิ ริง
ที่มา : http://thainews.prd.go.th

1. การกระทาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง
ข่าว

2. ผลของการกระทาส่งผลต่อการพัฒนาแบบยังยื
่ นอย่างไร จงยกตัวอย่าง

ทีม่ า.............................................................
(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
ชื่อ

การทางานรายบุคคล

ชัน้

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

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
การทางานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา
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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แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องว่าง
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
7.1 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 1.1 (ม.4-6/22)
 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

