3

หน่วยการเรียนรู้ ท ี่

พุทธสาวกและชาดก
เวลา

2 ชัวโมง
่

1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/2

ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามทีก่ าหนด

2 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาประวัตพิ ุทธสาวก และชาดก ทาให้เห็นแบบอย่างการดาเนินชีวติ และได้ขอ้ คิดสาคัญทีจ่ ะนาไป
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ นได้อย่างเหมาะสม

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- สามเณรบัณฑิต
2) ชาดก
- วัณณุปถชาดก
- สุวรรณสามชาดก
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

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

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6 ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แผนผังความคิด เรื่อง พุทธสาวกและชาดก

7 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง สามเณรบัณฑิต
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจแผนผังความคิด เรื่อง พุทธสาวกและชาดก

8 กิ จกรรมการเรียนรู้
่
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง

นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3
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เรื่องที่

1

พุทธสาวก
1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

เทคนิ คคู่คิดสี่สหาย

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูให้นกั เรียนช่วยกันยกตัวอย่างพุทธสาวก หรือพุทธสาวิกาทีน่ กั เรียนรูจ้ กั หรือเคยได้ยนิ มา พร้อมบอก
คุณธรรมทีค่ วรยึดเป็ นแบบอย่าง
ขัน้ สอน
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น
2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง สามเณรบัณฑิต จากหนังสือเรียน จากนัน้ ร่วมกันสรุปสาระสาคัญ
2. ครูอธิบายความรูเ้ รื่อง สามเณรบัณฑิต ให้นกั เรียนฟั งเพิม่ เติม เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจชัดเจน
มากยิง่ ขึน้
3. สมาชิกแต่ละคู่ช่วยกันทาใบงานที่ 3.1 เรื่อง สามเณรบัณฑิ ต เมื่อทาเสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบความ
ถูกต้องเรียบร้อย และเติมเต็มคาตอบให้สมบูรณ์
4. นักเรียนแต่ละคู่รวมกลุ่มเดิม (4 คน) นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาและจากการทาใบงานที่ 3.1 มาเล่าให้
เพือ่ นอีกคู่หนึ่งฟั ง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอภิปรายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน จากนัน้
ร่วมกันสรุปเป็ นคาตอบของกลุ่ม
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 3.1 หน้าชัน้ เรียน ครูและเพือ่ นกลุ่มอื่นร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง สามเณรบัณฑิต แล้วครูแนะนาให้นกั เรียนนาข้อคิดทีไ่ ด้จาก
การศึกษาไปเป็ นแบบอย่างในการใช้ชวี ติ ประจาวัน
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เรื่องที่

2

ชาดก
1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยใช้การ

แสดงบทบาทสมมุติ

ขัน้ ที่ 1 เตรียมการ
1. ครูให้นกั เรียนยกตัวอย่างชาดกหรือเรื่องเล่าทางพระพุทธศาสนาทีน่ กั เรียนรูจ้ กั หรือประทับใจ พร้อมอธิบาย
เหตุผล
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงความรูใ้ ห้นกั เรียนเห็นความสาคัญของชาดกและข้อคิดทีไ่ ด้
3. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากเพือ่ ศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับชาดก กลุ่มละ 1 เรื่อง
ขัน้ ที่ 2 แสดง
1. ครูตงั ้ คาถามถามนักเรียนเกี่ยวกับประเด็นสาคัญ หรือข้อคิดสาคัญทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาสุวรรณสามชาดก
และวัณณุปถชาดก
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการนาเสนอผลงานด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกผูแ้ สดงทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับบทบาท และแบ่งหน้าทีใ่ ห้ทุกคนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
4. สมาชิกทุกกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนการแสดง มีการซ้อมบทบาทตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุตติ ามกาหนดเวลาทีต่ กลงกัน
ขัน้ ที่ 3 วิ เคราะห์และอภิ ปราย
นักเรียนกลุ่มทีแ่ สดงเสร็จแล้ว ให้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ คิดทีไ่ ด้จากเรื่องทีต่ นแสดงให้เพือ่ นฟั ง ครูและ
เพือ่ นกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ
ขัน้ ที่ 4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาสุวรรณสามชาดก และวัณณุปถชาดก ทีส่ ามารถ
นาไปใช้เป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ
2. ครูแนะนาให้นกั เรียนนาข้อคิดทีไ่ ด้ไปใช้เป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ แล้วนามาเล่าสูก่ นั ฟั ง เพือ่
แลกเปลีย่ นประสบการณ์
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังความคิ ด เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3
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9 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

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

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
เอกสารประกอบการสอน
อุปกรณ์ประกอบการแสดงบทบาทสมมุติ
สลาก
ใบงานที่ 3.1 เรื่อง สามเณรบัณฑิต

9.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินแผนผังความคิ ด เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
รายการประเมิ น

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. การบอกแบบอย่าง บอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ บอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ บอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ
การดาเนิ นชีวิตของ ของสามเณรบัณฑิตได้อย่าง ของสามเณรบัณฑิตได้อย่าง ของสามเณรบัณฑิตได้อย่าง
ถูกต้อง 3 ข้อขึน้ ไป
ถูกต้อง 2 ข้อ
ถูกต้อง 1 ข้อ
สามเณรบัณฑิ ต
2. การบอกแบบอย่าง บอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ บอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ บอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ
จากสุวรรณสามชาดกได้
จากสุวรรณสามชาดกได้
การดาเนิ นชีวิตจาก จากสุวรรณสามชาดกได้
ถูกต้อง 2 ข้อ
ถูกต้อง 1 ข้อ
สุวรรณสามชาดก ถูกต้อง 3 ข้อขึน้ ไป
3. การบอกแบบอย่าง บอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ บอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ บอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ
การดาเนิ นชีวิตจาก จากวัณณุปถชาดกได้ถูกต้อง จากวัณณุปถชาดกได้ถูกต้อง จากวัณณุปถชาดกได้ถูกต้อง
3 ข้อขึน้ ไป
2 ข้อ
1 ข้อ
วัณณุปถชาดก
4. การบอกข้อคิ ดที่ได้ บอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษา บอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษา บอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษา
ประวัตพิ ุทธสาวกและชาดก ประวัตพิ ุทธสาวกและชาดก ประวัตพิ ุทธสาวกและชาดก
จากการศึกษา
ได้ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่
ได้ถูกต้องเพียงเล็กน้อย
ประวัติพทุ ธสาวก ได้ถูกต้อง ชัดเจน
และชาดก

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

10 - 12

6-9

ต่ากว่า 6

ระดับคุณภาพ

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

3

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. สามเณรบัณฑิตเกิดความคิดในการควบคุมและดัดนิสยั
จิตใจของตนเองขณะทาอะไร
ก. ขณะนังสมาธิ
่
ข. ขณะสวดมนต์
ค. ขณะเดินบิณฑบาต
2. ข้อใดไม่ใช่จุดกาเนิดความคิดของสามเณรบัณฑิต
ก. ลิงยังสอนได้
ข. ลูกศรยังดัดให้ตรงได้
ค. น้ายังทาให้ไหลเข้าไปในนาได้
3. สามเณรบัณฑิตบรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้อย่างไร
ก. บาเพ็ญทุกกรกิรยิ า
ข. รับคาสอนจากพระสารีบุตร
ค. บาเพ็ญเพียรภาวนาจนจิตเกิดสมาธิ
4. สุวรรณสามเป็ นบุตรของใคร
ก. ฤๅษี
ข. นักบวช
ค. ชีพราหมณ์
5. สุวรรณสามมีลกั ษณะนิสยั อย่างไร
ก. มีความเพียร
ข. ชอบล่าสัตว์
ค. มีใจเมตตากรุณาต่อสัตว์ และกตัญญูต่อพ่อแม่

6. เพราะเหตุใด ฤๅษีทเ่ี ป็ นพ่อแม่ของสุวรรณสามจึงตา
บอด
ก. ตาบอดแต่กาเนิด
ข. ถูกงูพ่นพิษใส่ตา
ค. ถูกลูกศรอาบยาพิษจากพระราชา
7. คาพูดใดของสุวรรณสามทีท่ าให้พระราชารูส้ กึ ละอายใจ
ก. โกรธอะไรให้เรา จึงยิงเรา
ข. ต้องการเนื้อเราเป็ นอาหารหรือ จึงยิงเรา
ค. เนื้อของเราก็ไม่เป็ นอาหาร ยิงเราแล้วทาไมจึงซ่อน
ตัว
8. สุวรรณสามสลบจากการถูกลูกศรอาบยาพิษแล้วฟื้ น
ขึน้ มาได้อย่างไร
ก. แรงอธิษฐานจากสัตว์
ข. แรงอธิษฐานจากฤๅษี
ค. แรงอธิษฐานจากพระราชา
9. เพราะเหตุใด พวกพ่อค้าเกวียนจึงไม่มนี ้าดืม่
ก. นายกองเกวียนสั ่งให้เทน้าทิง้ จนหมด
ข. น้าดื่มหกจนหมด
ค. น้าดื่มหมด
10. พวกพ่อค้าเกวียนมีน้าดื่มได้เพราะใคร
ก. ความเพียรพยายามของนายกองเกวียน
ข. ความเพียรพยายามของชายหนุ่มคนใช้
ค. ความเพียรพยายามของพวกพ่อค้าเกวียน

มฐ. ส 1.1 ป.1/2
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7. ค

8. ข

9. ก

10. ข

หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

3

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูก ต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. เพราะเหตุใด ฤๅษีทเ่ี ป็ นพ่อแม่ของสุวรรณสามจึงตา
บอด
ก. ถูกลูกศรอาบยาพิษจากพระราชา
ข. ตาบอดแต่กาเนิด
ค. ถูกงูพ่นพิษใส่ตา
2. สุวรรณสามสลบจากการถูกลูกศรอาบยาพิษแล้วฟื้ น
ขึน้ มาได้อย่างไร
ก. แรงอธิษฐานจากฤๅษี
ข. แรงอธิษฐานจากสัตว์
ค. แรงอธิษฐานจากพระราชา
3. คาพูดใดของสุวรรณสามทีท่ าให้พระราชารูส้ กึ ละอายใจ
ก. เนื้อของเราก็ไม่เป็ นอาหาร ยิงเราแล้วทาไมจึงซ่อน
ตัว
ข. โกรธอะไรให้เรา จึงยิงเรา
ค. ต้องการเนื้อเราเป็ นอาหารหรือ จึงยิงเรา
4. เพราะเหตุใด พวกพ่อค้าเกวียนจึงไม่มนี ้าดืม่
ก. น้าดื่มหมด
ข. น้าดื่มหกจนหมด
ค. นายกองเกวียนสั ่งให้เทน้าทิง้ จนหมด
5. พวกพ่อค้าเกวียนมีน้าดื่มได้เพราะใคร
ก. ความเพียรพยายามของพวกพ่อค้าเกวียน
ข. ความเพียรพยายามของนายกองเกวียน
ค. ความเพียรพยายามของชายหนุ่มคนใช้

6. สุวรรณสามเป็ นบุตรของใคร
ก. นักบวช
ข. ฤๅษี
ค. ชีพราหมณ์
7. สุวรรณสามมีลกั ษณะนิสยั อย่างไร
ก. มีใจเมตตากรุณาต่อสัตว์ และกตัญญูต่อพ่อแม่
ข. มีความเพียร
ค. ชอบล่าสัตว์
8. ข้อใดไม่ใช่จุดกาเนิดความคิดของสามเณรบัณฑิต
ก. น้ายังทาให้ไหลเข้าไปในนาได้
ข. ลิงยังสอนได้
ค. ลูกศรยังดัดให้ตรงได้
9. สามเณรบัณฑิตบรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้อย่างไร
ก. บาเพ็ญเพียรภาวนาจนจิตเกิดสมาธิ
ข. บาเพ็ญทุกกรกิรยิ า
ค. รับคาสอนจากพระสารีบุตร
10. สามเณรบัณฑิตเกิดความคิดในการควบคุมและดัดนิสยั
จิตใจของตนเองขณะทาอะไร
ก. ขณะสวดมนต์
ข. ขณะเดินบิณฑบาต
ค. ขณะนังสมาธิ
่
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ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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7. ก

8. ข

9. ก

10. ข

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

1 พุทธสาวก
1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาประวัตพิ ุทธสาวก ทาให้เห็นแบบอย่างการดาเนินชีวติ และได้ขอ้ คิดสาคัญทีจ่ ะนาไปเป็ นแนวทาง
การปฏิบตั ติ นได้อย่างเหมาะสม

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/2

ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากประวัตสิ ามเณรบัณฑิตได้
2) บอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาประวัตสิ ามเณรบัณฑิต และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริงได้

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- สามเณรบัณฑิต

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล

2) ทักษะการตีความ

3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

เทคนิ คคู่คิดสี่สหาย

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างพุทธสาวก หรือพุทธ
สาวิกาทีน่ ักเรียนรูจ้ กั หรือเคยได้ยนิ มา พร้อมบอกคุณธรรมทีค่ วร
ยึดเป็ นแบบอย่าง โดยครูคอยกระตุน้ ให้นักเรียนทุกคนมีสว่ นร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเพื่อนาเข้าสู่บทเรียน

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
3. ใบงานที่ 3.1

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์
4. ห้องสมุด

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน คละกันตามความ
สามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้าง
อ่อน และอ่อน
2. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกัน
ศึกษาความรูเ้ รื่อง สามเณรบัณฑิต จากหนังสือเรียนหรือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite หรือห้องสมุด
แล้วร่วมกันสรุปสาระสาคัญ
3. ครูอธิบายความรูเ้ รื่อง สามเณรบัณฑิต ให้นักเรียนฟัง
เพิม่ เติม เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจชัดเจนมาก
ยิง่ ขึน้
4. สมาชิกแต่ละคู่ชว่ ยกันทาใบงานที่ 3.1 เรื่อง สามเณร
บัณฑิ ต เมื่อทาเสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อย และเติมเต็มคาตอบให้สมบูรณ์
5. นักเรียนแต่ละคู่รวมกลุ่มเดิม (4 คน) นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการ
ศึกษาและจากการทาใบงานที่ 3.1 มาเล่าให้เพื่อนอีกคู่หนึ่ง
ฟั ง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอภิปรายจนทุกคนมีความ
เข้าใจชัดเจนตรงกัน จากนัน้ ร่วมกันสรุปเป็ นคาตอบของกลุ่ม
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 เพราะเหตุใด สามเณรบัณฑิ ตจึงบรรลุอรหันต์
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 3.1 หน้าชัน้ เรียน
ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะ
7. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

 นักเรียนสามารถนาข้อคิ ดที่ได้จากการศึกษา
ประวัติของสามเณรบัณฑิ ตไปเป็ นแบบอย่าง
ในการใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง สามเณรบัณฑิต
2. ครูแนะนาให้นักเรียนนาข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาไปเป็ น
แบบอย่างในการใช้ชวี ติ ประจาวัน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
3
ตรวจใบงานที่ 3.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
3
ใบงานที่ 3.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

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) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
3) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง สามเณรบัณฑิต
8.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องสมุด
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ใบงานที่

3.1 สามเณรบัณฑิต
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนดูภาพจากเรื่อง สามเณรบัณฑิต แล้วเรียงลาดับเหตุการณ์ โดยใส่หมายเลข
และเติมข้อความ

1.

ภาพนี้เป็ นเหตุการณ์ลาดับที่
รายละเอียดของเหตุการณ์ในภาพ มีดงั นี้

2.

ภาพนี้เป็ นเหตุการณ์ลาดับที่
รายละเอียดของเหตุการณ์ในภาพ มีดงั นี้

3.

ภาพนี้เป็ นเหตุการณ์ลาดับที่
รายละเอียดของเหตุการณ์ในภาพ มีดงั นี้
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ใบงานที่

3.1 สามเณรบัณฑิต
คาชี้แจง
1.

ให้นกั เรียนดูภาพจากเรื่อง สามเณรบัณฑิต แล้วเรียงลาดับเหตุการณ์ โดยใส่หมายเลข
และเติมข้อความ
ภาพนี้เป็ นเหตุการณ์ลาดับที่ 3
รายละเอียดของเหตุการณ์ในภาพ มีดงั นี้
สามเณรบัณฑิตเดินบิณฑบาตกับพระสารีบุตร เห็นช่างไม้กาลัง
ใช้มดี ถากไม้ทาล้อเกวียน ท่านก็มคี วามคิดว่า “ไม้ไม่มจี ติ ใจยังสามารถ
ตกแต่งให้มรี ปู ร่างตามทีต่ อ้ งการได้ มนุษย์มจี ติ ใจก็ย่อมจะฝึกอบรมจิตใจ
ให้เป็นผูม้ คี ุณธรรมได้”

2.

ภาพนี้เป็ นเหตุการณ์ลาดับที่ 1
รายละเอียดของเหตุการณ์ในภาพ มีดงั นี้
สามเณรบัณฑิต อาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถี เกิดในตระกูลทีเ่ ลือ่ มใส
พระสารีบุตร เมือ่ มีอายุ 7 ขวบ บวชเป็นสามเณรกับพระสารีบุตร

3.

ภาพนี้เป็ นเหตุการณ์ลาดับที่ 2
รายละเอียดของเหตุการณ์ในภาพ มีดงั นี้
สามเณรบัณฑิตเดินบิณฑบาตกับพระสารีบุตร เห็นคนกาลังทา
ลูกศร โดยเอาลูกศรทีเ่ หลาแล้วลนไฟ แล้วดัดลูกศรให้ตรง ท่านก็เกิด
ความคิดว่า “ลูกศรไม่มจี ติ ใจ ยังสามารถนาไปลนไฟแล้วดัดให้ตรงได้
มนุษย์มจี ติ ใจแท้ๆ ก็ย่อมจะดัดนิสยั ของตนให้เป็นคนตรงได้”

106
พระพุทธศาสนา ป.1

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 ชาดก
1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาชาดกทาให้เห็นแบบอย่างการดาเนินชีวติ และได้ขอ้ คิดสาคัญทีจ่ ะนาไปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ติ น
ได้อย่างเหมาะสม

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/2

ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากสุวรรณสามชาดกและวัณณุปถชาดกได้
2) บอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาสุวรรณสามชาดกและวัณณุปถชาดก และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริงได้

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ชาดก
- วัณณุปถชาดก

- สุวรรณสามชาดก

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล

2) ทักษะการตีความ

3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยใช้การ

แสดงบทบาทสมมุติ

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 เตรียมการ
สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
3. สลาก

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์

1. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างชาดกหรือเรื่องเล่าทางพระพุทธศาสนาทีน่ ักเรียนรูจ้ กั หรือประทับใจ พร้อมอธิบายเหตุผล
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงความรูใ้ ห้นักเรียนเห็นความสาคัญของ
ชาดกและข้อคิดทีไ่ ด้
3. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) แล้ว
ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลาก เพื่อศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับ
ชาดก จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart
L.O. LMS Lite กลุ่มละ 1 เรื่อง ดังนี้
1) สุวรรณสามชาดก
2) วัณณุปถชาดก
โดยให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
(1) ประวัตใิ นตอนทีส่ าคัญ
(2) คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
(3) การนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

ขัน้ ที่ 2 แสดง
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. เอกสารประกอบการสอน
2. อุปกรณ์ประกอบการแสดงบทบาทสมมุติ
3. ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์

1. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์ แล้วครู
ตัง้ คาถามถามนักเรียนเกีย่ วกับประเด็นสาคัญ หรือข้อคิด
สาคัญทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาสุวรรณสามชาดก และวัณณุปถ
ชาดก
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการนาเสนอผลงานด้วย
การแสดงบทบาทสมมุติ
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 นักเรียนคิ ดว่า สุวรรณสาม เป็ นคนมีคณ
ุ ธรรมดี
เด่นชัดในด้านใดบ้าง
(ความเมตตากรุณาต่อสัตว์ และความกตัญญูกตเวที
ต่อพ่อแม่)

3. สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกผูแ้ สดงทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับบทบาท
และแบ่งหน้าทีใ่ ห้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
4. สมาชิกทุกกลุม่ เตรียมความพร้อมก่อนการแสดง มีการซ้อม
บทบาทตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุตติ ามกาหนดเวลา
ทีต่ กลงกัน (หากเวลาไม่พอครูอาจให้นักเรียนฝึกซ้อมและ
แสดงบทบาทสมมุตนิ อกเวลาเรียน) ครูดเู กณฑ์การประเมิน
การแสดงบทบาทสมมุตจิ ากเอกสารประกอบการสอน
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 3 วิ เคราะห์และอภิ ปราย
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนกลุ่มทีแ่ สดงเสร็จแล้ว ให้นาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อคิดทีไ่ ด้จากเรื่องทีต่ นแสดงให้เพื่อนฟั ง ครูและเพื่อนกลุ่ม
อื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนคิ ดว่า นายกองเกวียนในเรื่อง
วัณณุปถ-ชาดก เป็ นผู้นาที่ดีหรือไม่ อธิ บาย
เหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษา
สุวรรณสามชาดก และวัณณุปถชาดก ทีส่ ามารถนาไปใช้เป็ น
แบบอย่างในการดาเนินชีวติ
2. ครูแนะนาให้นักเรียนนาข้อคิดทีไ่ ด้ไปใช้เป็ นแบบอย่างใน
การดาเนินชีวติ แล้วนามาเล่าสู่กนั ฟั ง เพื่อแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2

1. นักเรียนสามารถนาข้อคิ ดที่ได้จากการศึกษา
ชาดกทัง้ 2 เรื่อง ไปปฏิ บตั ิ ได้อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
2. การที่นักเรียนปฏิ บตั ิ ตนตามหลักคุณธรรมอัน
เป็ นแบบอย่างที่ได้จากการศึกษาชาดกนัน้ ทา
ให้เกิ ดผลดีอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังความคิ ด เรื่อง พุทธสาวกและชาดก โดยให้ครอบคลุม
ประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของสามเณรบัณฑิต
2) การบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากสุวรรณสามชาดก
3) การบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากวัณณุปถชาดก
4) การบอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาประวัตพิ ทุ ธสาวกและชาดก
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นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
3
ตรวจแผนผังความคิด เรื่อง พุทธสาวกและ
ชาดก

เครื่องมือ

เกณฑ์

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
รายบุคคล
เกณฑ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินแผนผังความคิด เรื่อง
พุทธสาวกและชาดก

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
เอกสารประกอบการสอน
อุปกรณ์ประกอบการแสดงบทบาทสมมุติ
สลาก

8.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
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ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แผนผังความคิ ด เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงแบบอย่างและข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาเรื่อง พุทธสาวก
และชาดก

แบบอย่างการดาเนินชีวติ
ของสามเณรบัณฑิต

แบบอย่างการดาเนินชีวติ
จากสุวรรณสามชาดก

พุทธสาวกและชาดก

แบบอย่างการดาเนินชีวติ
จากวัณณุปถชาดก

ข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษา
ประวัตพิ ทุ ธสาวกและชาดก
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมิ นแผนผังความคิ ด เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
ระดับคะแนน
3
2
1

ลาดับที่

รายการประเมิ น

1
2
3
4

การบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของสามเณรบัณฑิต
การบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากสุวรรณสามชาดก
การบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากวัณณุปถชาดก
การบอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาประวัตพิ ุทธสาวกและชาดก
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

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

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
10 - 12
ดี
6-9
พอใช้
ต่ากว่า 6
ปรับปรุง
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เอกสารประกอบการสอน
แบบประเมิ น

การแสดงบทบาทสมมุติ

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

บทบาทการแสดง
ความสัมพันธ์ของผูแ้ สดง
ความถูกต้องของเนื้อเรื่อง
การบรรยายเนื้อเรื่อง
ความตรงต่อเวลาในการแสดง
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

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

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
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

การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ความมีน้าใจ
การรับฟัง การแสดง การตรงต่อ
เอื้อเฟื้ อ
ความคิ ดเห็น ความคิ ดเห็น
เวลา
เสียสละ

ความมี
วิ นัย

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน
3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

รวม
15
คะแนน

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

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

ชัน้

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การแบ่งหน้าทีก่ นั อย่างเหมาะสม
ความร่วมมือกันทางาน
การแสดงความคิดเห็น
การรับฟั งความคิดเห็น
ความมีน้าใจช่วยเหลือกัน
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

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

แบบบันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้
ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ป.1/2)

 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 งต่ อความรุนแรง 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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ร้อยละ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

2 ชาดก
1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาชาดกทาให้เห็นแบบอย่างการดาเนินชีวติ และได้ขอ้ คิดสาคัญทีจ่ ะนาไปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ติ น
ได้อย่างเหมาะสม

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/2

ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากสุวรรณสามชาดกและวัณณุปถชาดกได้
2) บอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาสุวรรณสามชาดกและวัณณุปถชาดก และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริงได้

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ชาดก
- วัณณุปถชาดก

- สุวรรณสามชาดก

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล

2) ทักษะการตีความ

3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยใช้การ

แสดงบทบาทสมมุติ

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 เตรียมการ
สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
3. สลาก

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์

1. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างชาดกหรือเรื่องเล่าทางพระพุทธศาสนาทีน่ ักเรียนรูจ้ กั หรือประทับใจ พร้อมอธิบายเหตุผล
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงความรูใ้ ห้นักเรียนเห็นความสาคัญของ
ชาดกและข้อคิดทีไ่ ด้
3. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) แล้ว
ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลาก เพื่อศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับ
ชาดก จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart
L.O. LMS Lite กลุ่มละ 1 เรื่อง ดังนี้
1) สุวรรณสามชาดก
2) วัณณุปถชาดก
โดยให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
(1) ประวัตใิ นตอนทีส่ าคัญ
(2) คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
(3) การนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

ขัน้ ที่ 2 แสดง
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. เอกสารประกอบการสอน
2. อุปกรณ์ประกอบการแสดงบทบาทสมมุติ
3. ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์

1. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์ แล้วครู
ตัง้ คาถามถามนักเรียนเกีย่ วกับประเด็นสาคัญ หรือข้อคิด
สาคัญทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาสุวรรณสามชาดก และวัณณุปถ
ชาดก
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการนาเสนอผลงานด้วย
การแสดงบทบาทสมมุติ
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 นักเรียนคิ ดว่า สุวรรณสาม เป็ นคนมีคณ
ุ ธรรมดี
เด่นชัดในด้านใดบ้าง
(ความเมตตากรุณาต่อสัตว์ และความกตัญญูกตเวที
ต่อพ่อแม่)

3. สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกผูแ้ สดงทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับบทบาท
และแบ่งหน้าทีใ่ ห้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
4. สมาชิกทุกกลุม่ เตรียมความพร้อมก่อนการแสดง มีการซ้อม
บทบาทตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุตติ ามกาหนดเวลา
ทีต่ กลงกัน (หากเวลาไม่พอครูอาจให้นักเรียนฝึกซ้อมและ
แสดงบทบาทสมมุตนิ อกเวลาเรียน) ครูดเู กณฑ์การประเมิน
การแสดงบทบาทสมมุตจิ ากเอกสารประกอบการสอน
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 3 วิ เคราะห์และอภิ ปราย
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนกลุ่มทีแ่ สดงเสร็จแล้ว ให้นาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อคิดทีไ่ ด้จากเรื่องทีต่ นแสดงให้เพื่อนฟั ง ครูและเพื่อนกลุ่ม
อื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนคิ ดว่า นายกองเกวียนในเรื่อง
วัณณุปถ-ชาดก เป็ นผู้นาที่ดีหรือไม่ อธิ บาย
เหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษา
สุวรรณสามชาดก และวัณณุปถชาดก ทีส่ ามารถนาไปใช้เป็ น
แบบอย่างในการดาเนินชีวติ
2. ครูแนะนาให้นักเรียนนาข้อคิดทีไ่ ด้ไปใช้เป็ นแบบอย่างใน
การดาเนินชีวติ แล้วนามาเล่าสู่กนั ฟั ง เพื่อแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2

1. นักเรียนสามารถนาข้อคิ ดที่ได้จากการศึกษา
ชาดกทัง้ 2 เรื่อง ไปปฏิ บตั ิ ได้อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
2. การที่นักเรียนปฏิ บตั ิ ตนตามหลักคุณธรรมอัน
เป็ นแบบอย่างที่ได้จากการศึกษาชาดกนัน้ ทา
ให้เกิ ดผลดีอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังความคิ ด เรื่อง พุทธสาวกและชาดก โดยให้ครอบคลุม
ประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของสามเณรบัณฑิต
2) การบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากสุวรรณสามชาดก
3) การบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากวัณณุปถชาดก
4) การบอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาประวัตพิ ทุ ธสาวกและชาดก
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นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
3
ตรวจแผนผังความคิด เรื่อง พุทธสาวกและ
ชาดก

เครื่องมือ

เกณฑ์

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
รายบุคคล
เกณฑ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินแผนผังความคิด เรื่อง
พุทธสาวกและชาดก

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
เอกสารประกอบการสอน
อุปกรณ์ประกอบการแสดงบทบาทสมมุติ
สลาก

8.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
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ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แผนผังความคิ ด เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงแบบอย่างและข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาเรื่อง พุทธสาวก
และชาดก

แบบอย่างการดาเนินชีวติ
ของสามเณรบัณฑิต

แบบอย่างการดาเนินชีวติ
จากสุวรรณสามชาดก

พุทธสาวกและชาดก

แบบอย่างการดาเนินชีวติ
จากวัณณุปถชาดก

ข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษา
ประวัตพิ ทุ ธสาวกและชาดก
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมิ นแผนผังความคิ ด เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
ระดับคะแนน
3
2
1

ลาดับที่

รายการประเมิ น

1
2
3
4

การบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของสามเณรบัณฑิต
การบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากสุวรรณสามชาดก
การบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากวัณณุปถชาดก
การบอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาประวัตพิ ุทธสาวกและชาดก
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

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

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
10 - 12
ดี
6-9
พอใช้
ต่ากว่า 6
ปรับปรุง
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เอกสารประกอบการสอน
แบบประเมิ น

การแสดงบทบาทสมมุติ

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

บทบาทการแสดง
ความสัมพันธ์ของผูแ้ สดง
ความถูกต้องของเนื้อเรื่อง
การบรรยายเนื้อเรื่อง
ความตรงต่อเวลาในการแสดง
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

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

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
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

การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ความมีน้าใจ
การรับฟัง การแสดง การตรงต่อ
เอื้อเฟื้ อ
ความคิ ดเห็น ความคิ ดเห็น
เวลา
เสียสละ

ความมี
วิ นัย

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน
3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

รวม
15
คะแนน

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

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

ชัน้

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การแบ่งหน้าทีก่ นั อย่างเหมาะสม
ความร่วมมือกันทางาน
การแสดงความคิดเห็น
การรับฟั งความคิดเห็น
ความมีน้าใจช่วยเหลือกัน
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

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

แบบบันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้
ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ป.1/2)

 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 งต่ อความรุนแรง 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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ร้อยละ

