1

หน่วยการเรียนรู้ ท ี่

ประวัติและความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา
เวลา

2 ชัวโมง
่

1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/1

บอกพุทธประวัติ หรือประวัตขิ องศาสดาทีต่ นนับถือโดยสังเขป

2 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัตขิ องศาสดาทีต่ นนับถือทาให้เกิดความศรัทธาและเห็นแบบอย่างทีด่ ี
ซึง่ สามารถนาไปใช้เป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ ได้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 พุทธประวัติ
- ประสูติ
- ตรัสรู้
- ปรินิพพาน
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
2) ทักษะการแปลความ
3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน

1
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6 ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
การเขียนสรุปพุทธประวัติ

7 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธประวัตติ อนประสูติ จนถึงตอนออกผนวช
ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง เหตุการณ์สาคัญจากพุทธประวัติ
ตรวจใบงานที่ 1.3 เรื่อง ข้อคิดจากพุทธประวัติ
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจการเขียนสรุปพุทธประวัติ

8 กิ จกรรมการเรียนรู้
่
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง

นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1
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เรื่องที่

1

พุทธประวัติ : ตอนประสูติ
จนถึงตอนออกผนวช

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

1 ชัวโมง
่

เทคนิ คคู่คิด

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูนาบทนมัสการพระพุทธเจ้า มาติดบนกระดานให้นกั เรียนเห็นชัดเจน แล้วให้นกั เรียนร่วมกันสวดบท
สวดมนต์ดงั กล่าว
2. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน ให้ช่วยกันบอกความหมายของบทสวดมนต์ ตามความเข้าใจของนักเรียน แล้วครู
อธิบายความหมายทีถ่ ูกต้องให้นกั เรียนเข้าใจ
ขัน้ สอน
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พุทธประวัตติ อนประสูติ จนถึงตอน
ออกผนวช จากหนังสือเรียน แล้วผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอภิปรายจนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน
3. ครูอธิบายความรูเ้ กี่ยวกับพุทธประวัตติ อนประสูติ จนถึงตอนออกผนวช ให้นกั เรียนฟั งเพิม่ เติม เพือ่ ให้
นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจชัดเจนมากยิง่ ขึน้
4. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธประวัติตอนประสูติ จนถึงตอนออกผนวช
5. เมื่อทาเสร็จแล้วให้นกั เรียนแต่ละคนอธิบายคาตอบในใบงานที่ 1.1 ให้ค่ขู องตนเองฟั ง ผลัดกันซักถาม
ข้อสงสัยและร่วมกันสรุปเป็ นคาตอบของคู่ตนเอง จากนัน้ ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงาน
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง พุทธประวัตติ อนประสูติ จนถึงตอนออกผนวช
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เรื่องที่

พุทธประวัติ : ตอนตรัสรู้
จนถึงตอนปรินิพพาน

2

วิ ธีสอนแบบ

1 ชัวโมง
่

กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

ขัน้ ที่ 1 นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นกั เรียนรวมกลุ่มเดิม โดยครูเน้นย้าให้นกั เรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันตลอดการปฏิบตั กิ จิ กรรม
2. ครูแจกภาพต่อ (Jigsaw) แสดงพุทธประวัตติ อนประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พร้อมอุปกรณ์ในการทา
กิจกรรมให้นกั เรียนกลุ่มละ 1 ชุด (อาจมีบางกลุ่มได้ภาพต่อซ้ากัน)
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันต่อภาพตามทีก่ ลุ่มของตนได้รบั เสร็จแล้วให้นกั เรียนร่วมกันพิจารณาภาพต่อ
ทีก่ ลุ่มของตนได้รบั และตอบคาถามตามทีก่ าหนด
4. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของภาพต่อทัง้ 3 ภาพ ว่าเป็ นภาพพุทธประวัตขิ อง
พระพุทธเจ้าซึง่ นักเรียนได้ศกึ ษามาบ้างแล้วจากเรื่องที่ 1 และจะได้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติมต่อไป
ขัน้ ที่ 2 จัดการเรียนรู้
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พุทธประวัตติ อนประสูติ จนถึงตอนปรินิพพาน จากหนังสือเรียน
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง เหตุการณ์สาคัญจากพุทธประวัติ เมื่อทาเสร็จแล้ว
ช่วยกันตรวจสอบข้อบกพร่องและเติมเต็มคาตอบให้สมบูรณ์
3. ครูสมุ่ นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 1.2 หน้าชัน้ เรียน ครูและเพือ่ นกลุ่มอื่นช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
4. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 1.3 เรื่อง ข้อคิ ดจากพุทธประวัติ เป็ นการบ้าน แล้วนาส่งครูตาม
กาหนดเวลา
ขัน้ ที่ 3 สรุปและนาหลักการไปประยุกต์ใช้
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง พุทธประวัตติ อนตรัสรู้ จนถึงตอนปรินิพพาน
2. ครูแนะนาให้นกั เรียนนาแบบอย่างทีด่ ที ไ่ี ด้จากการศึกษาพุทธประวัตไิ ปเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ
แล้วนาผลทีไ่ ด้จากการปฏิบตั มิ าเล่าสูก่ นั ฟั ง ตามโอกาสและความเหมาะสม
ขัน้ ที่ 4 วัดและประเมิ นผล
ครูวดั และประเมินผลนักเรียนจากการทาใบงานที่ 1.2-1.3
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนสรุปพุทธประวัติ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที ่
กาหนด
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นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1

9 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
ภาพต่อ (Jigsaw) แสดงพุทธประวัตติ อนประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
อุปกรณ์ในการทากิจกรรม ได้แก่ กระดานลูกฟูก (Future board) และกาว
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธประวัตติ อนประสูติ จนถึงตอนออกผนวช
ใบงานที่ 1.2 เรื่อง เหตุการณ์สาคัญจากพุทธประวัติ
ใบงานที่ 1.3 เรื่อง ข้อคิดจากพุทธประวัติ

9.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินการเขียนสรุปพุทธประวัติ
รายการประเมิ น
1. การเขียนสรุป
พุทธประวัติ

2. การบอกข้อคิ ดที่
ได้จากการศึกษา
พุทธประวัติ

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

เขียนสรุปพุทธประวัตติ อน
เขียนสรุปพุทธประวัตติ อน
เขียนสรุปพุทธประวัตติ อน
ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ได้ถูกต้อง ละเอียด ชัดเจน
ได้ถูกต้อง ชัดเจนเป็ นบางส่วน ได้ถูกต้องเป็ นบางส่วน แต่ไม่
ชัดเจน
บอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษา บอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษา บอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษา
พุทธประวัตไิ ด้ถูกต้อง 3 ข้อ พุทธประวัตไิ ด้ถูกต้อง 2 ข้อ พุทธประวัตไิ ด้ถูกต้อง 1 ข้อ
ขึน้ ไป

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

5-6

3-4

ต่ากว่า 3

ระดับคุณภาพ

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

1

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ดินแดนชมพูทวีปในปัจจุบนั คือประเทศใด
ก. ประเทศจีน
ข. ประเทศอินเดีย
ค. ประเทศเกาหลี
2. สถานทีใ่ ดเป็ นทีป่ ระสูตขิ องพระพุทธเจ้า
ก. ใต้ตน้ สน สวนลุมพินวี นั
ข. ใต้ตน้ สัก สวนลุมพินวี นั
ค. ใต้ตน้ สาละ สวนลุมพินวี นั
3. พระนางสิรมิ หามายาประสูตพิ ระโอรสในวันใด
ก. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 6
ข. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 8
ค. วันแรม 15 ค่า เดือน 6
4. เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรสกับใคร
ก. พระนางพิมพาหรือยโสธรา
ข. พระนางปชาบดีโคตรมี
ง. นางสุชาดา
5. เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวช เมื่อมีพระชนมายุได้ก่ี
พรรษา
ก. 16 พรรษา
ข. 29 พรรษา
ค. 35 พรรษา

6. พระพุทธเจ้าตรัสรูด้ ว้ ยการปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. อดอาหาร
ข. กลัน้ ลมหายใจ
ค. บาเพ็ญเพียรทางจิต
7. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ณ ทีใ่ ด
ก. โคนต้นโพธิ ์ ริมฝั ง่ แม่น้าเนรัญชรา
ข. โคนต้นไทร ริมฝั ง่ แม่น้าเนรัญชรา
ค. โคนต้นสาละ ริมฝัง่ แม่น้าเนรัญชรา
8. พระพุทธเจ้าโปรดแสดงธรรมแก่ใครหลังตรัสรู้
ก. อุทกดาบส
ข. อาฬารดาบส
ค. ปั ญจวัคคีย์ ทัง้ 5
9. พระพุทธเจ้าสั ่งสอนธรรมแก่ประชาชนนานกีป่ ี
จึงเสด็จปรินิพพาน
ก. 45 ปี
ข. 55 ปี
ค. 65 ปี
10. พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานเมือ่ พระชนมายุได้กพ่ี รรษา
ก. 70 พรรษา
ข. 80 พรรษา
ค. 90 พรรษา

มฐ. ส 1.1 ป.1/1
ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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เฉลย
1. ข

2. ค

3. ก

4. ก

5. ข

6. ค
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7. ก

8. ค

9. ก

10. ข

หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

1

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. พระนางสิรมิ หามายาประสูตพิ ระโอรสในวันใด
ก. วันแรม 15 ค่า เดือน 6
ข. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 6
ค. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 8
2. เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวช เมื่อมีพระชนมายุได้ก่ี
พรรษา
ก. 29 พรรษา
ข. 35 พรรษา
ค. 16 พรรษา
3. พระพุทธเจ้าสั ่งสอนธรรมแก่ประชาชนนานกีป่ ี
จึงเสด็จปรินิพพาน
ก. 55 ปี
ข. 65 ปี
ค. 45 ปี
4. พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานเมือ่ พระชนมายุได้กพ่ี รรษา
ก. 90 พรรษา
ข. 80 พรรษา
ค. 70 พรรษา
5. พระพุทธเจ้าโปรดแสดงธรรมแก่ใครหลังตรัสรู้
ก. ปั ญจวัคคีย์ ทัง้ 5
ข. อุทกดาบส
ค. อาฬารดาบส

6. เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรสกับใคร
ก. พระนางปชาบดีโคตรมี
ข. นางสุชาดา
ค. พระนางพิมพาหรือยโสธรา
7. สถานทีใ่ ดเป็ นทีป่ ระสูตขิ องพระพุทธเจ้า
ก. ใต้ตน้ สาละ สวนลุมพินวี นั
ข. ใต้ตน้ สน สวนลุมพินวี นั
ค. ใต้ตน้ สัก สวนลุมพินวี นั
8. พระพุทธเจ้าตรัสรูด้ ว้ ยการปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. กลัน้ ลมหายใจ
ข. บาเพ็ญเพียรทางจิต
ค. อดอาหาร
9. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ณ ทีใ่ ด
ก. โคนต้นไทร ริมฝั ง่ แม่น้าเนรัญชรา
ข. โคนต้นสาละ ริมฝัง่ แม่น้าเนรัญชรา
ค. โคนต้นโพธิ ์ ริมฝั ง่ แม่น้าเนรัญชรา
10. ดินแดนชมพูทวีปในปัจจุบนั คือประเทศใด
ก. ประเทศอินเดีย
ข. ประเทศเกาหลี
ค. ประเทศจีน

มฐ. ส 1.1 ป.1/1
ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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เฉลย
1. ข

2. ก

3. ค

4. ข

5. ก

8
พระพุทธศาสนา ป.1

6. ค

7. ก

8. ข

9. ค

10. ก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

1 พุทธประวัติ : ตอนประสูติ
จนถึงตอนออกผนวช

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาพุทธประวัตติ งั ้ แต่ตอนประสูติ จนถึงตอนออกผนวช ทาให้เกิดความศรัทธาและเห็นแบบอย่างทีด่ ี
ซึง่ สามารถนาไปใช้เป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ ได้

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/1 บอกพุทธประวัติ หรือประวัตขิ องศาสดาทีต่ นนับถือโดยสังเขป
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกพุทธประวัตติ อนประสูติ จนถึงตอนออกผนวชได้
2) นาแบบอย่างทีด่ ที ไ่ี ด้จากการศึกษาพุทธประวัตไิ ปเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ ได้

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 พุทธประวัติ
- ประสูติ

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล

2) ทักษะการแปลความ

3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

เทคนิ คคู่คิด

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บทนมัสการพระพุทธเจ้า

1. ครูนาบทนมัสการพระพุทธเจ้า มาติดบนกระดานให้
นักเรียนเห็นชัดเจน แล้วให้นักเรียนร่วมกันสวดบทสวด
มนต์ดงั กล่าว
2. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน ให้ช่วยกันบอกความหมายของบท
สวดมนต์ ตามความเข้าใจของนักเรียน แล้วครูอธิบาย
ความหมายทีถ่ ูกต้องให้นักเรียนเข้าใจ
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 เพราะเหตุใด จึงต้องสวดมนต์นมัสการ
พระพุทธเจ้า
(เพราะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา
ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพือ่ เป็นหลักฐานในการ
ดาเนินชีวติ ให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกคน เราจึงต้อง
สวดมนต์เพือ่ แสดงความนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า)

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์
3. ใบงานที่ 1.1

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน คละกันตามความ
สามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้าง
อ่อน และอ่อน
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ รื่อง พุทธประวัตติ อนประสูติ จนถึงตอนออกผนวช
จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O.
LMS Lite แล้วผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอภิปรายจนมี
ความเข้าใจชัดเจนตรงกัน
3. ครูอธิบายความรูเ้ กีย่ วกับพุทธประวัตติ อนประสูติ จนถึง
ตอนออกผนวช ให้นักเรียนฟั งเพิม่ เติม เพื่อให้นักเรียนมี
ความรูค้ วามเข้าใจชัดเจนมากยิง่ ขึน้
4. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธประวัติตอน
ประสูติ จนถึงตอนออกผนวช
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 เพราะเหตุใด พระนางสิ ริมหามายาจึงต้อง
กลับไปประสูติพระโอรสที่เมืองเทวหะ
(เป็นธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องหญิงในดินแดนชมพูทวีป
ทีเ่ มือ่ ตัง้ ครรภ์แล้วจะต้องกลับไปให้กาเนิดบุตร-ธิดา
ทีบ่ า้ นของบิดา-มารดาของตนเอง)

5. เมื่อทาเสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละคนอธิบายคาตอบในใบ
งานที่ 1.1 ให้คขู่ องตนเองฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและ
ร่วมกันสรุปเป็ นคาตอบของคู่ตนเอง
6. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 1.1
7. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

 นักเรียนได้รบั ข้อคิ ดอะไรบ้าง จากการศึกษา
พุทธประวัติตอนประสูติ จนถึงตอนออกผนวช
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง พุทธประวัตติ อน
ประสูติ จนถึงตอนออกผนวช
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
1
ตรวจใบงานที่ 1.1
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
1
ใบงานที่ 1.1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธประวัตติ อนประสูติ จนถึงตอนออกผนวช

8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เอกสารประกอบการสอน
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
คาแปล ขอนอบน้อมแด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์นนั ้ ซึง่ เป็ นผูไ้ กลจากกิเลส เป็ นผูต้ รัสรูช้ อบได้โดยพระองค์เอง
ที่มา : จงจรัส แจ่มจันทร์. [ม.ป.ป.]. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.3. พิมพ์ครัง้ ที่ 3.
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
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ใบงานที่

1.1 พุทธประวัติตอนประสูติ จนถึงตอนออกผนวช
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนจับคู่ขอ้ ความทีส่ มั พันธ์กนั

1. สิทธัตถะ

ก. สถานทีป่ ระสูตขิ องเจ้าชายสิทธัตถะ

2. พระเจ้าสุทโธทนะ

ข. พระราชมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ

3. พิมพาหรือยโสธรา

ค. วันประสูตขิ องเจ้าชายสิทธัตถะ

4. ราหุล

ง. พระนามเดิมของพระพุทธเจ้า

5. กบิลพัสดุ์

จ. พระมเหสีของเจ้าชายสิทธัตถะ

6. สานักครูวศิ วามิตร

ฉ. พระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ

7. ลุมพินี

ช. เมืองของพระเจ้าสุทโธทนะ

8. พระนางสิรมิ หามายา

ซ. พระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ

9. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 6

ฌ. พระชนมายุขณะออกผนวช

10. 29 พรรษา

ญ. สถานศึกษาของพระพุทธเจ้า
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ใบงานที่

1.1 พุทธประวัติตอนประสูติ จนถึงตอนออกผนวช
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนจับคู่ขอ้ ความทีส่ มั พันธ์กนั

1. สิทธัตถะ

ก. สถานทีป่ ระสูตขิ องเจ้าชายสิทธัตถะ

2. พระเจ้าสุทโธทนะ

ข. พระราชมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ

3. พิมพาหรือยโสธรา

ค. วันประสูตขิ องเจ้าชายสิทธัตถะ

4. ราหุล

ง. พระนามเดิมของพระพุทธเจ้า

5. กบิลพัสดุ์

จ. พระมเหสีของเจ้าชายสิทธัตถะ

6. สานักครูวศิ วามิตร

ฉ. พระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ

7. ลุมพินี

ช. เมืองของพระเจ้าสุทโธทนะ

8. พระนางสิรมิ หามายา

ซ. พระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ

9. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 6

ฌ. พระชนมายุขณะออกผนวช

10. 29 พรรษา

ญ. สถานศึกษาของพระพุทธเจ้า
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แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 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 พุทธประวัติ : ตอนตรัสรู้
จนถึงตอนปรินิพพาน

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาพุทธประวัตติ อนตรัสรู้ จนถึงตอนปรินิพพาน ทาให้เกิดความศรัทธาและเห็นแบบอย่างทีด่ ี
ซึง่ สามารถนาไปใช้เป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ ได้

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/1 บอกพุทธประวัติ หรือประวัตขิ องศาสดาทีต่ นนับถือโดยสังเขป
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกพุทธประวัตติ อนตรัสรู้ จนถึงตอนปรินิพพานได้
2) นาแบบอย่างทีด่ ที ไ่ี ด้จากการศึกษาพุทธประวัตไิ ปเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ ได้

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 พุทธประวัติ
- ตรัสรู้
- ปรินิพพาน

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล

2) ทักษะการแปลความ

3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน
16
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6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนแบบ

กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ :
1. ภาพต่อ (Jigsaw)

2. อุปกรณ์ในการทากิจกรรม

1. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
2. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1)
ครูเน้นย้าให้นักเรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันตลอดการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรม
3. ครูแจกภาพต่อ (Jigsaw) แสดงพุทธประวัตติ อนประสูติ
ตรัสรู้ และปรินิพพาน พร้อมอุปกรณ์ในการทากิจกรรม
ได้แก่ กระดานลูกฟูก (Future board) และกาว ให้นักเรียน
กลุ่มละ 1 ชุด (อาจมีบางกลุ่มได้ภาพต่อซ้ ากัน)
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันต่อภาพต่อ (Jigsaw) ตามทีก่ ลุ่ม
ของตนได้รบั เสร็จแล้วครูช่วยตรวจสอบความถูกต้องก่อนทา
กาว
5. นักเรียนร่วมกันพิจารณาภาพต่อ (Jigsaw) ทีก่ ลุ่มของตน
ได้รบั และตอบคาถามต่อไปนี้
- ภาพต่อทีก่ ลุ่มของนักเรียนได้ คือภาพอะไร
- ภาพต่อทีก่ ลุ่มของนักเรียนได้รบั มีความเกีย่ วเนื่อง
สัมพันธ์กบั ภาพต่อทีเ่ พื่อนกลุม่ อื่นได้รบั อย่างไรบ้าง
โดยครูคอยกระตุน้ ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถาม
6. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของ
ภาพต่อ (Jigsaw) ทัง้ 3 ภาพ ว่าเป็ นภาพพุทธประวัติ
ของพระพุทธเจ้าซึง่ นักเรียนได้ศกึ ษามาบ้างแล้วจาก
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1 และจะได้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติม
ต่อไป
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 เพราะเหตุใด เจ้าชายสิ ทธัตถะจึงทรงออกผนวช
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 จัดการเรียนรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์

2. แบบวัดฯ
4. ใบงานที่ 1.2-1.3

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พุทธประวัติ
ตอนประสูติ จนถึงตอนปรินิพพาน จากหนังสือเรียนหรือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite ผลัดกันซักถาม
ข้อสงสัยและผลัดกันอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจน
ตรงกัน
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง เหตุการณ์
สาคัญจากพุทธประวัติ เมื่อทาเสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบ
ข้อบกพร่องและเติมเต็มคาตอบให้สมบูรณ์
3. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 1.2
หน้าชัน้ เรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอืน่ ช่วยกันตรวจสอบความ
ถูกต้อง จากนัน้ ครูชมเชยนักเรียนกลุ่มทีท่ าได้ถูกต้อง เพื่อ
เสริมกาลังใจ
4. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 1.3 เรื่อง ข้อคิ ดจาก
พุทธประวัติ เป็ นการบ้าน แล้วนาส่งครูตามกาหนดเวลา
5. นักเรียนแต่ละคนทากิจกรรมรวบยอดที่ 1.1 จากแบบวัดฯ
เป็ นการบ้าน แล้วนาส่งครูตามกาหนดเวลาทีต่ กลงกัน
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปโปรด
ปัญจวัคคีย์
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 3 สรุปและนาหลักการไปประยุกต์ใช้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง พุทธประวัตติ อนตรัส
รู้ จนถึงตอนปรินพิ พาน
2. ครูแนะนาให้นักเรียนนาแบบอย่างทีด่ ที ไ่ี ด้จากการศึกษา
พุทธ-ประวัตไิ ปเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ แล้วนาผลที่
ได้จากการปฏิบตั มิ าเล่าสู่กนั ฟั ง ตามโอกาสและความ
เหมาะสม
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนสามารถนาข้อคิ ดที่ได้จากการศึกษา
พุทธประวัติไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชีวิต
ได้อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 วัดและประเมิ นผล
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.2-1.3

1. ครูวดั และประเมินผลนักเรียนจากการทาใบงานที่ 1.2-1.3
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 การศึกษาพุทธประวัติ มีประโยชน์ อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนสรุปพุทธประวัติ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การเขียนสรุปพุทธประวัติ
2) การบอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัติ

นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 1.2
ตรวจใบงานที่ 1.3
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
1
ตรวจการเขียนสรุปพุทธประวัติ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ใบงานที่ 1.2
ใบงานที่ 1.3
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
รายบุคคล
เกณฑ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินการเขียนสรุปพุทธประวัติ

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
ภาพต่อ (Jigsaw) แสดงพุทธประวัตติ อนประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
อุปกรณ์ในการทากิจกรรม ได้แก่ กระดานลูกฟูก (Future board) และกาว
ใบงานที่ 1.2 เรื่อง เหตุการณ์สาคัญจากพุทธประวัติ
ใบงานที่ 1.3 เรื่อง ข้อคิดจากพุทธประวัติ
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8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
การเขียนสรุปพุทธประวัติ
คาชี้แจง


ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนสรุปพุทธประวัติ โดยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

การเขียนสรุปพุทธประวัติ
 ตอนประสูติ

 ตอนตรัสรู้

 ตอนปรินิพพาน



การบอกข้อคิ ดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติ
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินการเขียนสรุปพุทธประวัติ
ลาดับที่
1
2

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
การเขียนสรุปพุทธประวัติ
การบอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัติ
รวม

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
= 3 คะแนน
พอใช้
= 2 คะแนน
ปรับปรุง
= 1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
5-6
ดี
3-4
พอใช้
ต่ากว่า 3
ปรับปรุง
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เอกสารประกอบการสอน



ภาพต่อ (Jigsaw) แสดงพุทธประวัติ

ตอนประสูติ
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ตอนตรัสรู้
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ตอนปรินิพพาน
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ใบงานที่

1.2 เหตุการณ์สาคัญจากพุทธประวัติ
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนดูภาพทีก่ าหนด แล้วบอกชื่อตอนของภาพ และเรียงลาดับเหตุการณ์จากภาพให้ถูกต้อง

1.

2.

ตอน
4.

3.

ตอน

ตอน

5.

ตอน
7.

6.

ตอน

ตอน

8.

ตอน .......................

9.

ตอน .........................
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ตอน ...........................

ใบงานที่

1.2 เหตุการณ์สาคัญจากพุทธประวัติ
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนดูภาพทีก่ าหนด แล้วบอกชื่อตอนของภาพ และเรียงลาดับเหตุการณ์จากภาพให้ถูกต้อง

1.

2.

ตอน บาเพ็ญทุกกรกิรยิ า

3.

ตอน ปลงอายุสงั ขาร

4.

ตอน ออกผนวช

5.

ตอน ประสูติ

6.

ตอน พิจารณาเทวทูต 4

7.

ตอน ปรินพิ พาน

8.

ตอน โปรดปัญจวัคคีย์

4

5

9.

ตอน ตรัสรู้

3

1

ตอน แสดงโอวาทปาติโมกข์

8
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7

9

2

6

ใบงานที่

1.3 ข้อคิดจากพุทธประวัติ
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

1. นักเรียนมีความรูส้ กึ อย่างไร ทีไ่ ด้ศกึ ษาพุทธประวัติ

2. นักเรียนได้รบั ประโยชน์อะไรบ้าง จากการศึกษาพุทธประวัติ

3. นักเรียนคิดว่า พระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรบ้าง

4. นักเรียนจะนาข้อคิดหรือคุณธรรมต่างๆ ทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัตไิ ปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
อย่างไรบ้าง
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ใบงานที่

1.3 ข้อคิดจากพุทธประวัติ
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

(ตัวอย่าง)

1. นักเรียนมีความรูส้ กึ อย่างไร ทีไ่ ด้ศกึ ษาพุทธประวัติ
การศึกษาพุทธประวัตทิ าให้รสู้ กึ สานึกในพระคุณของพระพุทธเจ้า

2. นักเรียนได้รบั ประโยชน์อะไรบ้าง จากการศึกษาพุทธประวัติ
สิง่ ทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัติ คือ ได้เรียนรูค้ ุณธรรมต่างๆ ของพระพุทธเจ้า

3. นักเรียนคิดว่า พระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรบ้าง
พระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างมหาศาล หลังจากตรัสรูแ้ ล้วทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพือ่ เป็นหลักในการยึดเหนีย่ ว
จิตใจของประชาชนให้นาไปปฏิบตั ติ าม เพือ่ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์

4. นักเรียนจะนาข้อคิดหรือคุณธรรมต่างๆ ทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัตไิ ปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
อย่างไรบ้าง
พระพุทธเจ้ามีความเพียรพยายามแสวงหาหนทางดับทุกข์ หากนาความเพียรพยายามมาใช้กบั การเรียนหนังสือ
หรือการทาสิง่ อืน่ ใด ย่อมประสบความสาเร็จในการทาสิง่ นัน้

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การลาดับขัน้ ตอนของเนื้อเรื่อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ให้ 3 คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ให้ 2 คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่ ให้ 1 คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

การทางานรายบุคคล

ชัน้

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
การทางานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ให้ 1 คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

การมี
การทางาน
การแสดง การยอมรับ
ส่วนร่วมใน รวม
ตามที่ได้รบั ความมีน้าใจ
ความคิ ดเห็น ฟังคนอื่น
การปรับปรุง 15
มอบหมาย
ผลงานกลุ่ม คะแนน
3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ให้ 1 คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น

1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้
1.2 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ ามหลักศาสนา
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนจัดขึน้
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง
3. มีวินัย
3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
รับผิดชอบ
มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.1 รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และนาไปปฏิบตั ไิ ด้
4.2 รูจ้ กั จัดสรรเวลาให้เหมาะสม
4.3 เชื่อฟั งคาสั ่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง
4.4 ตัง้ ใจเรียน
5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
6. มุ่งมั ่นในการ
6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ทางาน
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
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 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ให้ 1 คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
46 - 60
ดี
30 - 45
พอใช้
ต่ากว่า 30
ปรับปรุง

แบบบันทึกหลังแผนการสอน
ตอนที่ 1

นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ป.1/1)

 ด้านความรู้
(จานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

)

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))
สรุปผลจากการประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจาหน่ วยการเรียนรู้
 ระดับคุณภาพดี
จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพพอใช้ จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพปรับปรุง จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ

 ปั ญหา/อุปสรรค
 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
ตาแหน่ง
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(

)

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิ นคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน)
มาตรฐานที ่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสมา่ เสมอ
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ และปั ญหาทางเพศ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมันใจ
่ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ทดี ่ แี ละให้เกียรติผอู้ นื ่
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 ่ และกตัญญูกตเวทีตอ่ ผูม้ 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 ว่ มกันเป็นกลุ่ม 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
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที ่ 6 ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อืน่ ได้ และมีเจตคติ ทีด่ ี
ต่ออาชีพสุจริต
6.1
6.2
6.3
6.4

วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมันพั
่ ฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
ทางานร่วมกับผูอ้ นื ่ ได้
มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ
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