4

หน่วยการเรียนรู้ ท ี่

ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสขุ
เวลา

4 ชัวโมง
่

1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/2
ส 1.2 ป.1/1
ป.1/2

ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามทีก่ าหนด
บาเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถานของศาสนาทีต่ นนับถือ
แสดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีต่ นนับถือ

2 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พุทธศาสนิกชนทีด่ พี งึ แสดงตนเป็ นพุทธมามกะ และบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถาน และนา
แบบอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชนตัวอย่างไปเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ศาสนิกชนตัวอย่าง
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
- เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)
2) การบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
- การพัฒนาทาความสะอาด
- การบริจาค
- การร่วมกิจกรรมทางศาสนา
3) การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
- ขัน้ เตรียมการ
- ขัน้ พิธกี าร
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)
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4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสารวจค้นหา
4) ทักษะการตีความ

2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
5) ทักษะการให้เหตุผล

3) ทักษะการจัดโครงสร้าง
6) ทักษะการนาความรูไ้ ป

ใช้
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน

4. มีจติ สาธารณะ

6 ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
1. แบบบันทึกการปฏิบตั ติ นตามหน้าทีข่ องศาสนิกชนทีด่ ี (ชิ้นงานที ่ 1)
2. แผ่นพับ เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง (ชิ้นงานที ่ 2)

7 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 เรื่อง ชาวพุทธทีด่ ี ชีวมี สี ุข
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

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

ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง การบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
ตรวจใบงานที่ 4.2 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
ตรวจใบงานที่ 4.3 เรื่อง เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 เรื่อง ชาวพุทธทีด่ ี ชีวมี สี ุข
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

1) ตรวจแบบบันทึกการปฏิบตั ติ นตามหน้าทีข่ องศาสนิกชนทีด่ ี
2) ตรวจแผ่นพับ เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง

8 กิ จกรรมการเรียนรู้
่
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง

นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4
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การบาเพ็ญประโยชน์ ต่อวัด
วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่คิดสี่สหาย
หรือศาสนสถาน
เรื่องที่

1

1 ชัวโมง
่

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูนาภาพกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ มาให้นกั เรียนดู แล้วให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นทีก่ าหนด
ขัน้ สอน
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2
คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง การบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน จากหนังสือเรียน
จากนัน้ ร่วมกันสรุปสาระสาคัญ
2. ครูอธิบายความรูเ้ รื่อง การบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน เพิม่ เติมให้นกั เรียนฟั ง เพือ่ ให้นักเรียน
มีความรูค้ วามเข้าใจชัดเจนมากยิง่ ขึน้
3. นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันทาใบงานที่ 4.1 เรื่อง การบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน เมื่อทา
เสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและเติมเต็มคาตอบให้สมบูรณ์
4. นักเรียนแต่ละคู่รวมกลุ่มเดิม (4 คน) แล้วนาความรู้ทไ่ี ด้จากการศึกษาและการทาใบงานมาเล่าให้เพือ่ น
อีกคู่หนึ่งฟั ง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกผลงานในใบงานที่ 4.1 ทีด่ ที ส่ี ุดออกมานาเสนอหน้าชัน้ เรียน ครูและเพือ่ น
กลุ่มอื่นร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ จากนัน้ ครูและนักเรียนช่วยกันคัดเลือกผลงาน
ทีด่ ที ส่ี ุด จานวน 3 ชิ้น เพือ่ จัดป้ ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียน
ขัน้ สรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง การบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
2. ครูให้นกั เรียนหาเวลาว่างไปบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานในศาสนาทีต่ นนับถือ แล้วนา
ประสบการณ์มาเล่าสูก่ นั ฟั งตามความเหมาะสม
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เรื่องที่

2

การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์ แล้วครูเปิ ดวีดทิ ศั น์สาธิตการแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะ ให้นกั เรียนดู หรือให้นกั เรียนดูภาพขัน้ ตอนการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ จากนัน้ ให้นกั เรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิในแต่ละขัน้ ตอน
2. ครูอธิบายความรูเ้ กี่ยวกับความสาคัญและวิธกี ารแสดงตนเป็ นพุทธมามกะให้นักเรียนฟั ง แล้วครูแจ้งให้
นักเรียนทราบว่า ครูจะให้นักเรียนฝึกการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ เพือ่ ทีน่ กั เรียนจะได้นาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ถูกต้อง
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
1. ครูให้นกั เรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วครูแจกคาขอแสดงตนเป็ นพุทธมามกะให้นกั เรียน กลุ่มละ 1 ชุด จากนัน้
ครูกล่าวนาให้นกั เรียนกล่าวตาม และให้แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกท่องจนคล่อง
2. ครูเปิ ดวีดทิ ศั น์สาธิตการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะให้นกั เรียนดู หรือให้ตวั แทนนักเรียนทีค่ รูฝึกเอาไว้แล้ว
ได้สาธิตการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะให้ดอู กี ครัง้ แล้วให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกวิธกี ารแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะ หากมีขอ้ สงสัยให้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติม จากหนังสือเรียน หรือสอบถามครู
3. ครูคอยสังเกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชดิ หากพบว่ามีขอ้ บกพร่อง ครูอธิบายและให้
ข้อเสนอแนะ เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
1. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกวิธกี ารแสดงตนเป็ นพุทธมามกะโดยไม่มแี บบ
2. ครูสงั เกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียน หากพบว่ามีขอ้ บกพร่อง ครูอธิบายและให้ขอ้ เสนอแนะ เพือ่ ให้
นักเรียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกวิธกี ารแสดงตนเป็ นพุทธมามกะให้ชานาญ
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการฝึกการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ และความสาคัญของการแสดงตน
เป็ นพุทธมามกะ
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนเข้าร่วมพิ ธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็ นศาสนิ ก
ชน ของศาสนาที่ตนนับถือ และบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ
(ครูกาหนดระยะเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมตามความเหมาะสม) แล้วให้นักเรียนบันทึกผลการปฏิ บตั ิ ลง
ในแบบบันทึกการปฏิ บตั ิ ตนตามหน้ าที่ของศาสนิ กชนที่ดี โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
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เรื่องที่

3

วิ ธีสอนแบบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช

1 ชัวโมง
่

สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
ครูนาภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช มาให้นกั เรียนดู
แล้วให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีก่ าหนด จากนัน้ ครูอธิบายเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
ครูให้นกั เรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้แต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช จากหนังสือเรียน
ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
1. นักเรียนแต่ละคู่รวมกลุ่มเดิม (4 คน) ผลัดกันนาความรู้ทไ่ี ด้จากการศึกษามาเล่าให้เพือ่ นอีกคู่หนึ่งฟั ง
ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน
2. ครูอธิบายความรูเ้ กี่ยวกับพระราชประวัตแิ ละคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช เพิม่ เติมให้นกั เรียนฟั ง เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจชัดเจนมากยิง่ ขึน้
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 4.2 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช เมื่อทาเสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และเติมเต็มคาตอบให้สมบูรณ์
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 4.2 หน้าชัน้ เรียน ครูและเพือ่ นกลุ่มอื่นร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง และให้ขอ้ เสนอแนะ
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เรื่องที่

เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)

4

1 ชัวโมง
่
วิ ธีสอนแบบ

กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

ขัน้ ที่ 1 นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นกั เรียนช่วยกันบอกความหมายของบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ตามทีไ่ ด้เรียนมา
2. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลทีไ่ ด้รบั จากการสวดมนต์
ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจอานิสงส์แห่งการสวดมนต์
ขัน้ ที่ 2 จัดการเรียนรู้
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) จากหนังสือเรียน
แล้วร่วมกันสรุปสาระสาคัญ
2. ครูอธิบายความรูเ้ กี่ยวกับประวัตแิ ละคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)
ให้นกั เรียนฟั งเพิม่ เติม
3. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 4.3 เรื่อง เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) เมื่อทาเสร็จแล้วตรวจสอบ
ความถูกต้องและเล่าผลงานในใบงานของตนให้เพือ่ นในกลุ่มฟั ง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและหลอมรวม
เป็ นผลงานของกลุ่ม
4. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 4.3 ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ
ขัน้ ที่ 3 สรุปและนาหลักการไปประยุกต์ใช้
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรูเ้ กีย่ วกับประวัตแิ ละคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) ครูตรวจสอบความถูกต้อง
2. ครูแนะนาให้นกั เรียนนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) ไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน แล้วนามาเล่าสูก่ นั ฟั ง (นอกเวลาเรียน)
ขัน้ ที่ 4 วัดและประเมิ นผล
ครูวดั และประเมินผลนักเรียนจากการทาใบงานที่ 4.3
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทาแผ่นพับ เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง โดยให้
ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
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นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4

9 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
ใบความรู้ เรื่อง ขัน้ ตอนการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
วีดทิ ศั น์สาธิตการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
คาขอแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
บัตรภาพ
ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
ใบงานที่ 4.2 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
ใบงานที่ 4.3 เรื่อง เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)

9.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
2) วัดหรือศาสนสถานในศาสนาทีน่ กั เรียนนับถือ
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินแบบบันทึกการปฏิ บตั ิ ตนตามหน้ าที่ของศาสนิ กชนที่ดี
(ชิ้นงานที ่ 1)
รายการประเมิ น
1. การเข้าร่วมพิ ธี
แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็ นศาสนิ กชน
ของศาสนาที่ตน
นับถือ
2. การบาเพ็ญ
ประโยชน์ ต่อวัด
หรือศาสนสถาน
ของศาสนาที่ตน
นับถือ

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

เข้าร่วมพิธแี สดงตนเป็ น
พุทธมามกะหรือแสดงตนเป็ น
ศาสนิกชนของศาสนาทีต่ น
นับถือและสามารถปฏิบตั ไิ ด้
อย่างถูกต้องทุกขัน้ ตอน
พร้อมมีผรู้ บั รองหรือหลักฐาน
ประกอบ
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือ
ศาสนสถานของศาสนาทีต่ น
นับถือ 3 พฤติกรรมขึน้ ไป
พร้อมมีผรู้ บั รองหรือหลักฐาน
ประกอบ

เข้าร่วมพิธแี สดงตนเป็ น
พุทธมามกะหรือแสดงตนเป็ น
ศาสนิกชนของศาสนาทีต่ น
นับถือและสามารถปฏิบตั ไิ ด้
อย่างถูกต้องเกือบทุกขัน้ ตอน
พร้อมมีผรู้ บั รองหรือหลักฐาน
ประกอบ
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือ
ศาสนสถานของศาสนาทีต่ น
นับถือ 2 พฤติกรรม พร้อมมี
ผูร้ บั รองหรือหลักฐาน
ประกอบ

เข้าร่วมพิธแี สดงตนเป็ น
พุทธมามกะหรือแสดงตนเป็ น
ศาสนิกชนของศาสนาทีต่ น
นับถือและสามารถปฏิบตั ไิ ด้
อย่างถูกต้องบางขัน้ ตอน
แต่ไม่มผี รู้ บั รองหรือไม่มี
หลักฐานประกอบ
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือ
ศาสนสถานของศาสนาทีต่ น
นับถือ 1 พฤติกรรม พร้อมมี
ผูร้ บั รองหรือหลักฐาน
ประกอบ

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

5-6

3-4

ต่ากว่า 3

ระดับคุณภาพ

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง
(ชิ้นงานที ่ 2)
รายการประเมิ น

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)

1. การเขียนสรุป
ประวัติของ
ชาวพุทธตัวอย่าง

เขียนสรุปประวัตขิ องชาว
พุทธตัวอย่างในประเด็น
สาคัญ ได้ถูกต้อง ชัดเจน
ทัง้ 2 ท่าน
2. การบอกแบบอย่าง บอกแบบอย่างการดาเนิน
ชีวติ และข้อคิดจากประวัติ
การดาเนิ นชีวิต
ชาวพุทธตัวอย่างได้ถูกต้อง 3
และข้อคิ ดจาก
ข้อขึน้ ไป
ประวัติ
ชาวพุทธตัวอย่าง

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

เขียนสรุปประวัตขิ องชาว
พุทธตัวอย่างในประเด็น
สาคัญ
ได้ถูกต้อง
ชัดเจน 1 ท่าน
บอกแบบอย่างการดาเนิน
ชีวติ และข้อคิดจากประวัติ
ชาวพุทธตัวอย่างได้ถูกต้อง 2
ข้อ

เขียนสรุปประวัตขิ องชาวพุทธ
ตัวอย่างในประเด็นสาคัญ
ได้ถูกต้อง 1 ท่าน แต่ไม่
ชัดเจน
บอกแบบอย่างการดาเนิน
ชีวติ และข้อคิดจากประวัติ
ชาวพุทธตัวอย่างได้ถูกต้อง 1
ข้อ

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

5-6

3-4

ต่ากว่า 3

ระดับคุณภาพ

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

4

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดเป็ นการบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
ก. เดินเล่นรอบกาแพงวัด
ข. ทาความสะอาดวัดหรือโบสถ์
ค. ให้อาหารปลาทีท่ ่าน้าหน้าวัด
2. ใครไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ก. เอ๋ไปดูขบวนแห่ตน้ เทียนพรรษา
ข. ออยไปเทีย่ วงานวัด
ค. เอมไปเวียนเทียนทีว่ ดั
3. ใครแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
ก. นงนาดอกไม้ธูปเทียนไปมอบตัวกับพระอาจารย์
ผูเ้ ป็ นพระประธานในพิธแี สดงตนเป็ นพุทธมามกะ
ข. นวลไปเทีย่ วชมความร่มรื่นของวัด
ค. น้อยไปไหว้พระประธานในโบสถ์
4. คาขอแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ ถ้าเป็ นหญิงให้กล่าว
ขึน้ ต้นว่าอย่างไร
ก. เอตี
ข. เอเต
ค. เอตา
5. เมื่อพระสงฆ์ให้พรจบ พุทธมามกะควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. นังคุ
่ กเข่ากราบพระสงฆ์ 3 ครัง้
ข. นังขั
่ ดสมาธิกราบพระสงฆ์ 3 ครัง้
ค. นังพั
่ บเพียบกราบพระสงฆ์ 3 ครัง้
6. ข้อใดไม่เป็ นพุทธปณิธาน 4 ประการ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
ก. ทรงปฏิบตั ธิ รรม
ข. ทรงปฏิบตั ติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค. ทรงเผยแผ่และปกป้ องพระพุทธศาสนา

7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
ทรงเป็ นโอรสของใคร
ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่
5
ข. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
ค. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
รัชกาลที่ 8
8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
ทรงเป็ นแบบอย่างด้านความกตัญญูกตเวทีอย่างไร
ก. ทรงศึกษาธรรม
ข. ทรงให้แนวทางการดาเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ค. เอาพระทัยใส่ทงั ้ ในยามปกติและในยามที่
พระราชชนนีได้สน้ิ พระชนม์แล้ว
9. เพราะอานิสงส์ใดทีท่ าให้เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี
รอดชีวติ จากกระสุนปื น
ก. ก้มลงกราบพระ กระสุนปื นจึงข้ามศีรษะไป
ข. หลบอยู่หลังพระพุทธรูป
ค. หลบเข้าไปอยูใ่ นโบสถ์
10. เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี มีคณ
ุ ธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
ในเรื่องใด
ก. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
ข. ความขยันหมั ่นเพียร
ค. ความศรัทธาในพระรัตนตรัย

มฐ. ส 1.1 ป.1/2
ส 1.2 ป.1/1-2
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ข

2. ค

3. ก

4. ค

5. ก
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6. ข

7. ข

8. ค

9. ก

10. ค

หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

4

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี มีคณ
ุ ธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
6. คาขอแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ ถ้าเป็ นหญิงให้กล่าว
ในเรื่องใด
ขึน้ ต้นว่าอย่างไร
ก. ความขยันหมั ่นเพียร
ก. เอตา
ข. ความศรัทธาในพระรัตนตรัย
ข. เอตี
ค. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
ค. เอเต
2. เพราะอานิสงส์ใดทีท่ าให้เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี
7. เมื่อพระสงฆ์ให้พรจบ พุทธมามกะควรปฏิบตั อิ ย่างไร
รอดชีวติ จากกระสุนปื น
ก. นังพั
่ บเพียบกราบพระสงฆ์ 3 ครัง้
ก. หลบอยู่หลังพระพุทธรูป
ข. นังคุ
่ กเข่ากราบพระสงฆ์ 3 ครัง้
ข. หลบเข้าไปอยูใ่ นโบสถ์
ค. นังขั
่ ดสมาธิกราบพระสงฆ์ 3 ครัง้
ค. ก้มลงกราบพระ กระสุนปื นจึงข้ามศีรษะไป
8. ใครแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
ก. นวลไปเทีย่ วชมความร่มรื่นของวัด
ทรงเป็ นแบบอย่างด้านความกตัญญูกตเวทีอย่างไร
ข. น้อยไปไหว้พระประธานในโบสถ์
ก. เอาพระทัยใส่ทงั ้ ในยามปกติและในยามที่
ค. นงนาดอกไม้ธูปเทียนไปมอบตัวกับพระอาจารย์
พระราชชนนีได้สน้ิ พระชนม์แล้ว
ผูเ้ ป็ นพระประธานในพิธแี สดงตนเป็ นพุทธมามกะ
ข. ทรงให้แนวทางการดาเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจ
9. ใครไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา
พอเพียง
ก. เอมไปเวียนเทียนทีว่ ดั
ค. ทรงศึกษาธรรม
ข. เอ๋ไปดูขบวนแห่ตน้ เทียนพรรษา
4. ข้อใดไม่เป็ นพุทธปณิธาน 4 ประการ ของ
ค. ออยไปเทีย่ วงานวัด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช 10. ข้อใดเป็ นการบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
ก. ทรงปฏิบตั ติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก. ให้อาหารปลาทีท่ ่าน้าหน้าวัด
ข. ทรงเผยแผ่และปกป้ องพระพุทธศาสนา
ข. ทาความสะอาดวัดหรือโบสถ์
ค. ทรงปฏิบตั ธิ รรม
ค. เดินเล่นรอบกาแพงวัด
5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
ทรงเป็ นโอรสของใคร
ก. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
รัชกาลที่ 8
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่
5
ค. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
มฐ. ส 1.1 ป.1/2
พระบรมราชชนก
ส 1.2 ป.1/1-2
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ข

2. ค

3. ก

4. ก

5. ค
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6. ก

7. ข

8. ค

9. ก

10. ข

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

1 การบาเพ็ญประโยชน์
ต่อวัดหรือศาสนสถาน

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน ถือเป็ นการส่งเสริมจิตสาธารณะของตนเอง และเป็ นการธารง
ไว้ ซึง่ ศาสนาทีต่ นนับถือ

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2 ป.1/1 บาเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถานของศาสนาทีต่ นนับถือ
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกวิธกี ารปฏิบตั ติ นเพือ่ บาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานได้
2) ปฏิบตั ติ นเพือ่ บาเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือบารุงวัด หรือศาสนสถานของศาสนาทีต่ นนับถือได้
เหมาะสมกับวัย

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 การบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
- การพัฒนาทาความสะอาด
- การบริจาค
- การร่วมกิจกรรมทางศาสนา

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการให้เหตุผล
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
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5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน

4. มีจติ สาธารณะ

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

เทคนิ คคู่คิดสี่สหาย

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

ครูนาภาพกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ มา
ให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ใน
ประเด็นต่อไปนี้
- ภาพดังกล่าว เป็ นภาพเกีย่ วกับกิจกรรมใดบ้าง
- การปฏิบตั กิ จิ กรรมในภาพ ถือเป็ นหน้าทีข่ อง
พุทธศาสนิกชนหรือไม่ อธิบายเหตุผล
โดยครูคอยกระตุน้ ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อนาเข้าสู่บทเรียน

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

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

2. แบบวัดฯ
4. ใบงานที่ 4.1

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน คละกันตามความ
สามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลาง
ค่อนข้างอ่อน และอ่อน
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ รื่อง การบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O.
LMS Lite แล้วร่วมกันสรุปสาระสาคัญ
3. ครูอธิบายความรูเ้ รื่อง การบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือ
ศาสนสถาน เพิม่ เติมให้นักเรียนฟั ง เพื่อให้นักเรียนมี
ความรูค้ วามเข้าใจชัดเจนมากยิง่ ขึน้
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 นักเรียนเคยบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือ
ศาสนสถานอย่างไรบ้าง
(ทาความสะอาดวัดหรือศาสนสถาน ปลูกต้นไม้
บริจาคเงิน สิง่ ของต่างๆ ให้แก่วดั หรือศาสนสถาน
หรือพิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

4. นักเรียนแต่ละคู่ชว่ ยกันทาใบงานที่ 4.1 เรื่อง การบาเพ็ญ
ประโยชน์ ต่อวัดหรือศาสนสถาน เมื่อทาเสร็จแล้ว
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและเติมเต็มคาตอบให้
สมบูรณ์
5. นักเรียนแต่ละคู่รวมกลุ่มเดิม (4 คน) แล้วนาความรูท้ ไ่ี ด้
จากการศึกษาและการทาใบงานที่ 4.1 มาเล่าให้เพื่อนอีกคู่
หนึ่งฟั ง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอธิบายจนทุกคนมี
ความเข้าใจชัดเจนตรงกัน
6. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกผลงานในใบงานที่ 4.1 ทีด่ ี
ทีส่ ุดออกมานาเสนอหน้าชัน้ เรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอื่น
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ
7. ครูและนักเรียนช่วยกันคัดเลือกผลงานทีด่ ที ส่ี ุด จานวน 3
ชิน้ เพื่อนามาจัดป้ ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียน
8. นักเรียนแต่ละคนทาแบบฝึกกิจกรรมที่ 1 จากแบบวัดฯ เป็ น
การบ้าน เสร็จแล้วนาส่งครูตามกาหนดเวลาทีต่ กลงกัน
9. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

แหล่งการเรียนรู้ : วัดหรือศาสนสถานในศาสนาทีต่ นนับถือ

 นักเรียนคิ ดว่า การบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
หรือศาสนสถานเป็ นการธารงไว้ซึ่งศาสนาที่
ตนนับถือหรือไม่ อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง การบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
2. ครูให้นักเรียนหาเวลาว่างไปบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือ
ศาสนสถานในศาสนาทีต่ นนับถือ แล้วนาประสบการณ์มา
เล่าสู่กนั ฟั งตามระยะเวลาทีต่ กลงกัน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
4
ตรวจใบงานที่ 4.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ มุ่งมั ่นในการ
ทางาน และมีจติ สาธารณะ

เครื่องมือ

เกณฑ์

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี (ประเมินตามสภาพจริง)
4
ใบงานที่ 4.1
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
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8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
บัตรภาพ
ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน

8.2 แหล่งการเรียนรู้

- วัดหรือศาสนสถานในศาสนาทีน่ กั เรียนนับถือ
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บัตรภาพ

ภาพการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

ภาพการถวายเครื่องไทยธรรม

ภาพการถวายเทียนพรรษา

ภาพการทาบุญใส่บาตร

ภาพการปล่อยปลา

ภาพการกวาดลานวัด

ที่มา : ภาพที่ 1
1 2 ภาพที่ 2
3 4 ภาพที่ 3
5 6 ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6

http://www.dhammadelivery.com/gallery-detail.php?gal_id=474
http://www.zoneza.com/คาถวายสังฆทาน-คาถวายสังฆทาน-view2573.html
http://pr.prd.go.th/sakaeo/ewt_news.php?nid=437&filename=index
http://board.palungjit.com/f8/อานิสงส์ขา้ วประดับดิน-ใส่บาตร-335887.html
http://news.phuketindex.com/student/pkru2-168992.html
http://kwanaz.wordpress.com/2010/11/

137
พระพุทธศาสนา ป.1

ใบงานที่

4.1 การบาเพ็ญประโยชน์ ต่อวัดหรือศาสนสถาน
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงการบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน

การบาเพ็ญประโยชน์
ต่อวัดหรือศาสนสถาน
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ใบงานที่

4.1 การบาเพ็ญประโยชน์ ต่อวัดหรือศาสนสถาน
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงการบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
(ตัวอย่าง)

การปลูกต้นไม้ในวัด
และศาสนสถาน

การทาความสะอาดวัด
และศาสนสถาน

การบริจาคสิง่ ของทีจ่ าเป็น
แก่วดั และศาสนสถาน

การบาเพ็ญประโยชน์
ต่อวัดหรือศาสนสถาน

การบริจาคเงินเพือ่ สร้างหรือ
ซ่อมแซมวัดและศาสนสถาน

การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาอย่างสมา่ เสมอ

(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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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

2 การแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะ

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีต่ นนับถือ พึงปฏิบตั ติ นตาม
ขัน้ ตอนต่างๆ อย่างถูกต้อง

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2 ป.1/2 แสดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีต่ นนับถือ
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายวิธกี ารแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรือวิธกี ารแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีต่ นนับถือ
ได้
2) เข้าร่วมพิธแี สดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็ นสมาชิกของศาสนาทีต่ นนับถือได้อย่าง
ถูกต้อง

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
- ขัน้ เตรียมการ
- ขัน้ พิธกี าร

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสารวจค้นหา

2) ทักษะการจัดโครงสร้าง

3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6

กิจกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการปฏิ บตั ิ

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. วีดทิ ศั น์สาธิตการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
2. ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์

1. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์ แล้ว
ครูเปิ ดวีดทิ ศั น์สาธิตการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ ให้
นักเรียนดู จากนัน้ ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึง
ความสาคัญ ของการปฏิบตั ใิ นแต่ละขัน้ ตอน
2. ครูอธิบายความรูเ้ กีย่ วกับความสาคัญ และวิธกี ารแสดงตน
เป็ นพุทธมามกะให้นักเรียนฟั ง แล้วครูแจ้งให้นักเรียน
ทราบว่า ครูจะให้นักเรียนฝึกการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
เพื่อทีน่ ักเรียนจะได้นาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1.
2.
3.
4.
5.

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
ใบความรู้
วีดทิ ศั น์สาธิตการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
คาขอแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์

 ถ้านักเรียนต้องเข้าพิ ธีแสดงตนเป็ นพุทธมาม
กะ นักเรียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี
1) แล้วครูแจกคาขอแสดงตนเป็ นพุทธมามกะให้นักเรียน
กลุ่มละ 1 ชุด จากนัน้ ครูกล่าวนาให้นักเรียนกล่าวตาม
และให้แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกท่องจนคล่อง
2. ครูเปิ ดวีดทิ ศั น์สาธิตการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ ให้
นักเรียนดู หรือให้ตวั แทนนักเรียนทีค่ รูฝึกเอาไว้แล้วได้
สาธิตการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะให้ดอู กี ครัง้ แล้วให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกวิธกี ารแสดงตนเป็ นพุทธมาม
กะ หากมีขอ้ สงสัยให้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติม จากหนังสือ
เรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite
และจากใบความรู้ เรื่อง ขัน้ ตอนการแสดงตนเป็ นพุทธมาม
กะ หรือสอบถามจากครู
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3. ครูคอยสังเกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชดิ
หากพบว่ามีขอ้ บกพร่อง ครูอธิบายและให้ขอ้ เสนอแนะ
เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

แหล่งการเรียนรู้ : ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกวิธกี ารแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะโดยไม่มแี บบ
2. ครูสงั เกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียน หากพบว่ามี
ข้อบกพร่อง ครูอธิบายและให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อให้
นักเรียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนคิ ดว่า ชาวพุทธทุกคนจะต้องเข้าร่วม
พิ ธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรือไม่ อธิ บาย
เหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

แหล่งการเรียนรู้ : ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกวิธกี ารแสดงตนเป็ นพุทธมาม
กะ ให้ชานาญ
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการฝึกการแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะ และความสาคัญของการแสดงตนเป็ นพุทธมาม
กะ
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะถือเป็ นการธารง
ไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาหรือไม่ อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนเข้าร่วมพิ ธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็ นศาสนิ กชนของศาสนา
ที่ตนนับถือ และบาเพ็ญประโยชน์ ต่อวัดหรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ (ครูกาหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามความเหมาะสม) แล้วให้นักเรียนบันทึกผลการปฏิ บตั ิ ลงในแบบบันทึกการปฏิ บตั ิ ตนตามหน้ าที่
ของ ศาสนิ กชนที่ดี โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การเข้าร่วมพิธแี สดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาทีต่ นนับถือ
2) การบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานของศาสนาทีต่ นนับถือ
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7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ประเมินการนาเสนอผลงาน

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน
ตรวจแบบบันทึกการปฏิบตั ติ นตามหน้าทีข่ อง
ศาสนิกชนทีด่ ี

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบประเมินแบบบันทึกการปฏิบตั ติ น
ตามหน้าทีข่ องศาสนิกชนทีด่ ี

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
ใบความรู้ เรื่อง ขัน้ ตอนการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
วีดทิ ศั น์สาธิตการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
คาขอแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ

8.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
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เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบบันทึกการปฏิ บตั ิ ตนตามหน้ าที่ของศาสนิ กชนที่ดี
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเข้าร่วมพิธแี สดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีต่ นนับ
ถือและบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานของศาสนาทีต่ นนับถือ แล้วบันทึกผลการปฏิบตั ลิ ง
ในตาราง
รายการปฏิ บตั ิ

ตัวอย่างการกระทา/พฤติ กรรม

1. การเข้าร่วมพิธแี สดงตน
เป็ นพุทธมามกะหรือ
แสดงตนเป็ นศาสนิกชน
ของศาสนาทีต่ นนับถือ

ตัวอย่าง
- เข้าร่วมพิธแี สดงตนเป็นพุทธมามกะ

2. การบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
วัดหรือศาสนสถานของ
ศาสนาทีต่ นนับถือ

ตัวอย่าง
1) กวาดใบไม้บริเวณลานวัด
2) บริจาคสิง่ ของจาเป็นให้แก่วดั
3) ทาบุญตักบาตร และฟั งพระธรรมเทศนาทีว่ ดั
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ผู้รบั รอง

การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินแบบบันทึกการปฏิ บตั ิ ตนตามหน้ าที่ของศาสนิ กชนที่ดี
(ชิ้นงานที ่ 1)

ลาดับที่
1
2

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
การเข้าร่วมพิธแี สดงตนเป็ นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็ น
ศาสนิกชนของศาสนาทีต่ นนับถือ
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานของศาสนาทีต่ น
นับถือ
รวม

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
= 3 คะแนน
พอใช้
= 2 คะแนน
ปรับปรุง
= 1 คะแนน
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ใบความรู ้
ขัน้ ตอนการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
ขัน้ ตอนที ่ 1 เมื่อพระสงฆ์เข้าสู่พธิ ี และได้นงประจ
ั่
าอาสนะแล้ว ให้ตวั แทนของผูแ้ สดงตนจุดธูปเทียนทีโ่ ต๊ะหมูบ่ ูชา
แล้วกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันกับผูแ้ สดงตนเป็ นพุทธมามกะทัง้ หมด
ขัน้ ตอนที ่ 2 ให้ตวั แทนถวายพานเครื่องสักการะแด่พระอาจารย์ พร้อมรายชือ่ นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมพิธี จากนัน้ กราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์ 3 ครัง้ แล้วจึงกล่าวคานมัสการพระพุทธเจ้าและคาขอแสดงตนพร้อมกัน
ขัน้ ตอนที ่ 3 พระสงฆ์ทงั ้ หมดรับว่า “สาธุ” และประธานสงฆ์ให้โอวาทแก่ผแู้ สดงตนทัง้ หมด จบแล้วผูแ้ สดงตนรับคาว่า
“สาธุ” พร้อมกัน
ขัน้ ตอนที ่ 4 ผูแ้ สดงตนกล่าวคาอาราธนาศีล 5 พร้อมกัน
ขัน้ ตอนที ่ 5 พระภิกษุกล่าวนาคาสมาทานศีล 5 ผูแ้ สดงตนกล่าวตาม จากนัน้ พระภิกษุบอกอานิสงส์ของศีล ผูแ้ สดง
ตนกล่าว “สาธุ” แล้วกราบ 3 ครัง้
ขัน้ ตอนที ่ 6 ตัวแทนนักเรียนถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา ส่วนพุทธมามกะกรวดน้า
และรับพร
ขัน้ ตอนที ่ 7 เมื่อพระสงฆ์ให้พรจบ พุทธมามกะนังคุ
่ กเข่ากราบพระสงฆ์ 3 ครัง้ เป็ นอันเสร็จพิธี
ที่มา : จงจรัส แจ่มจันทร์ และสุพน ทิมอ่า. [ม.ป.ป.]. หนังสือเรียน รายวิ ชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1. พิมพ์ครัง้ ที่ 8.
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
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เอกสารประกอบการสอน
คาขอแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
*เอเต มะยัง ภันเต, สุจริ ะปะรินพิ พุตมั ปิ , ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ, ธัมมัญจะ สังฆัญจะ,
*พุทธะมามะกาติ โน สังโฆ ธาเรตุ.
คาแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริญ ข้าพเจ้าทัง้ หลาย ขอถึงพระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์นนั ้ แม้ปรินิพพานนานแล้ว รวมทัง้
พระธรรม และพระสงฆ์ไว้เป็ นสรณะทีร่ ะลึกนับถือ ขอพระสงฆ์จงรับข้าพเจ้าทัง้ หลายไว้เป็ นพุทธมามกะด้วยเถิด
หมายเหตุ : * ถ้าเป็ นหญิงให้เปลีย่ นคาว่า เอเต เป็ น เอตา และ พุทธะมามะกาติ เป็ น พุทธะมามิ กาติ
ที่มา : จงจรัส แจ่มจันทร์ และสุพน ทิมอ่า. [ม.ป.ป.]. หนังสือเรียน รายวิ ชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1. พิมพ์ครัง้ ที่ 8.
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
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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

3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาพระราชประวัตขิ องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช ทาให้ได้รบั ข้อคิด
และแบบอย่างทีด่ ไี ปปรับใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ

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

ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากพระราชประวัตพิ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราชได้
2) นาแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากพระราชประวัตพิ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราชมาเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ ได้

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ศาสนิกชนตัวอย่าง
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสารวจค้นหา
4) ทักษะการให้เหตุผล

2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
5) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
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3) ทักษะการตีความ

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูนาภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช มาให้นักเรียนดู แล้วให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้
- บุคคลในภาพคือใคร และมีความสาคัญอย่างไร
- นักเรียนมีความประทับใจอะไรเกีย่ วกับบุคคลในภาพ
บ้าง
โดยครูคอยกระตุน้ ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า บุคคลในภาพ คือ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
พระมหากษัตริยข์ องไทยซึง่ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่าง
ยิง่ ต่อปวงชนชาวไทย

ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์

1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1)
แล้วให้แต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ รื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง จากหนังสือเรียนหรือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite
2. สมาชิกแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรูใ้ นหัวข้อทีก่ าหนด แล้ว
ร่วมกันสรุปสาระสาคัญ
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ทรงเป็ นแบบอย่างที่ดีในด้านใดบ้าง
(ความกตัญญูกตเวที และความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา)

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนแต่ละคู่รวมกลุ่มเดิม (4 คน) ผลัดกันนาความรูท้ ไ่ี ด้
จากการศึกษามาเล่าให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟั ง ผลัดกันซักถาม
ข้อสงสัยและอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน
2. ครูอธิบายความรูเ้ กีย่ วกับประวัตแิ ละคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่าง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลย
เดชมหาราช เพิม่ เติมให้นักเรียนฟั ง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจชัดเจนมากยิง่ ขึน้
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช แล้วครูแนะนาให้
นักเรียนนาข้อคิดและแบบอย่างทีด่ ที ไ่ี ด้จากการศึกษา
ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวติ
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนคิ ดว่า ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
แม่หรือผู้มีพระคุณ จะได้รบั ผลดีอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ :
1. แบบวัดฯ

2. ใบงานที่ 4.2

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 4.2 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อทา
เสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และเติมเต็ม
คาตอบให้สมบูรณ์
2. นักเรียนแต่ละคนทาแบบฝึกกิจกรรมที่ 1 จากแบบวัดฯ
เป็ นการบ้าน เสร็จแล้วนาส่งครูตามกาหนดเวลาทีต่ กลงกัน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 การศึกษาพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 4.2

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 4.2 หน้าชัน้
เรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
และให้ขอ้ เสนอแนะ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 นักเรียนจะนาข้อคิ ดที่ได้จากการศึกษาพระ
ราช-ประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิ
พล-อดุลยเดชมหาราช ไปใช้ในการดาเนิ นชีวิต
ได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจใบงานที่ 4.2
ประเมินการนาเสนอผลงาน

ใบงานที่ 4.2
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
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)
5)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
บัตรภาพ
ใบงานที่ 4.2 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช

8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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บัตรภาพ

ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ทรงผนวช

ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิ น

ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ทรงดูแลพระราชมารดาขณะประชวร

ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ทรงดูแลเอาพระทัยใส่พระราชมารดา

ที่มา : ภาพที่ 1
1 2 ภาพที่ 2
3 4 ภาพที่ 3
ภาพที่ 4

http://www.bangkokframe.com/กรอบรูป-KING000810908.กรอบรูป
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9510000125748
http://www.prachathon.org/forum/index.php?topic=150.0
http://www.chaoprayanews.com/2009/02/14/ในหลวงกับสมเด็จย่า-004/
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ใบงานที่

4.2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากการศึกษา
พระราชประวัตขิ องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช

แบบอย่างการดาเนิ นชีวิตและข้อคิ ดจาก
การศึกษาพระราชประวัติของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช
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ใบงานที่

4.2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากการศึกษา
พระราชประวัตขิ องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช

(ตัวอย่าง)

ทรงศึกษาธรรม

ทรงปฏิบตั ธิ รรม

ทรงเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

ทรงปกป้ อง
พระพุทธศาสนา

ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

แบบอย่างการดาเนิ นชีวิตและข้อคิ ดจาก
การศึกษาพระราชประวัติของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช
ความกตัญญูกตเวที

ทรงปฏิบตั หิ น้าที ่
ของพระราชโอรสทีด่ ี

ทรงปฏิบตั พิ ระองค์ต่อ
พระราชชนนีดว้ ยความรัก
ความอ่อนน้อมอ่อนโยน

ทรงเอาพระทัยใส่
พระราชชนนีทงั ้ ในยามปกติ
และในยามทีพ่ ระราชชนนี
สิ้นพระชนม์แล้ว

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

156
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

4 เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี
(หนูพร้อม)

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาประวัตขิ องเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) ทาให้ได้รบั ข้อคิดและแบบอย่างทีด่ ไี ปปรับใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ

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

ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตเิ จ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) ได้
2) นาแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตเิ จ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) มาเป็ น
แนวทางในการดาเนินชีวติ ได้

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ศาสนิกชนตัวอย่าง
- เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
3) ทักษะการให้เหตุผล

2) ทักษะการตีความ
4) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
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5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนแบบ

กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมายของบทสวดมนต์บูชา
พระรัตนตรัย ตามทีไ่ ด้เรียนมา เพื่อทบทวนความรูเ้ ดิมของ
นักเรียน
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 1) ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลที่
ได้รบั จากการสวดมนต์ โดยนักเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจอานิสงส์แห่งการสวด
มนต์ ซึง่ นอกจากจะทาให้จติ ใจสงบแล้ว ผลการกระทาความ
ดีโดยการสวดมนต์ยงั ทาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจาก
อันตรายต่างๆ อีกด้วย เช่น เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนู
พร้อม) ชาวพุทธตัวอย่าง ซึง่ นักเรียนจะได้ศกึ ษาประวัตแิ ละ
คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของท่านต่อไป

ขัน้ ที่ 2 จัดการเรียนรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1

2. แบบวัดฯ

3. บทเรียนคอมพิวเตอร์

4. ใบงานที่ 4.3

 เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี เป็ นแบบอย่างที่ดี
ในด้านใดบ้าง
(การหมันสวดมนต์
่
ไหว้พระ และการทาความดี)

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง เจ้าพระยาสุ
ธรรมมนตรี (หนูพร้อม) จากหนังสือเรียนหรือบทเรียน
คอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite แล้วร่วมกันสรุป
สาระสาคัญ
2. ครูอธิบายความพร้อมเกีย่ วกับประวัตแิ ละคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) ให้
นักเรียนฟั งเพิม่ เติม เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจ
ชัดเจนมากยิง่ ขึน้
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3. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 4.3 เรื่อง เจ้าพระยาสุ
ธรรมมนตรี (หนูพร้อม) เมื่อทาเสร็จแล้วตรวจสอบความ
ถูกต้องและเล่าผลงานในใบงานของตนให้เพื่อนในกลุ่มฟั ง
ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและหลอมรวมเป็ นผลงานของกลุ่ม
4. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 4.3
ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ
5. ครูให้นักเรียนแต่ละคนทาแบบฝึกกิจกรรมที่ 2 จากแบบวัด
ฯ เป็ นการบ้าน เมื่อทาเสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อย จากนัน้ นาส่งครูตามกาหนดเวลา
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 3 สรุปและนาหลักการไปประยุกต์ใช้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรูเ้ กีย่ วกับประวัตแิ ละ
คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี
(หนูพร้อม) ครูตรวจสอบความถูกต้อง
2. ครูแนะนาให้นักเรียนนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของ
เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน แล้วนามาเล่าสู่กนั ฟั ง (นอกเวลาเรียน)
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนคิ ดว่า ผู้ที่สวดมนต์ไหว้พระอยู่เสมอ
จะได้รบั ผลดีอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 วัดและประเมิ นผล
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 4.3

1. ครูวดั และประเมินผลนักเรียนจากการทาใบงานที่ 4.3
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนจะนาข้อคิ ดที่ได้จากการศึกษาประวัติ
เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) ไปใช้ใน
การดาเนิ นชีวิตได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทาแผ่นพับ เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที ่
กาหนด ดังนี้
1) การเขียนสรุปประวัตขิ องชาวพุทธตัวอย่าง
2) การบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตชิ าวพุทธตัวอย่าง

นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4
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7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 4.3
ประเมินการนาเสนอผลงาน

เครื่องมือ

เกณฑ์

ใบงานที่ 4.3
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
ทางาน
เกณฑ์
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
4
4
ตรวจแผ่นพับ เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง
แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง ชาวพุทธ
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
ตัวอย่าง
เกณฑ์

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
ใบงานที่ 4.3 เรื่อง เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)

8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมิ นแผ่นพับ เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง
(ชิ้นงานที ่ 2)

ลาดับที่
1
2

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
การเขียนสรุปประวัตขิ องชาวพุทธตัวอย่าง
การบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัติ
ชาวพุทธตัวอย่าง
รวม

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

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

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

4.3 เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)
ตอนที่ 1
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนจับคู่ขอ้ ความทีส่ มั พันธ์กนั ให้ถูกต้อง

1. หนูพร้อม

ก. วัดทีเ่ จ้าพระยาสุธรรมมนตรีอุปสมบท

2. เจ้าพระยานครศรีธรรมราช

ข. ตาแหน่งเดิมของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี

3. พระเสน่หามนตรี

ค. บิดาของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี

4. วัดพิชยญาติการาม

ง. ชื่อเดิมของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี

5. สวดมนต์ไหว้พระ

จ. กิจวัตรทีเ่ จ้าพระยาสุธรรมมนตรีปฏิบตั เิ ป็ นประจา

ตอนที่ 2
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

1.นักเรียนคิดว่า เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) มีคุณธรรมทีน่ ่าสนใจอย่างไรบ้าง
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. นักเรียนคิดว่า จะนาคุณธรรมของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) ไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวัน
อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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ใบงานที่

4.3 เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)
ตอนที่ 1
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนจับคู่ขอ้ ความทีส่ มั พันธ์กนั ให้ถูกต้อง

1. หนูพร้อม

ก. วัดทีเ่ จ้าพระยาสุธรรมมนตรีอุปสมบท

2. เจ้าพระยานครศรีธรรมราช

ข. ตาแหน่งเดิมของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี

3. พระเสน่หามนตรี

ค. บิดาของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี

4. วัดพิชยญาติการาม

ง. ชื่อเดิมของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี

5. สวดมนต์ไหว้พระ

จ. กิจวัตรทีเ่ จ้าพระยาสุธรรมมนตรีปฏิบตั เิ ป็ นประจา

ตอนที่ 2
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

1. นักเรียนคิดว่า เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) มีคุณธรรมทีน่ ่าสนใจอย่างไรบ้าง
1) เป็นคนมีความศรัทธาในพระรัตนตรัย
2) สวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจา

2. นักเรียนคิดว่า จะนาคุณธรรมของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) ไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวัน
อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของครูผสู้ 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

165
พระพุทธศาสนา ป.1

)

แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาทีใ่ ช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการนาเสนอ
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
รวม
ลงชื่อ ....................................................

ประเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ให้ 3 คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ให้ 2 คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่ ให้ 1 คะแนน

แบบสังเกตพฤติ กรรม
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

การทางานรายบุคคล

ผู้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

ความตัง้ ใจ
ความ
การตรงต่อ ความสะอาด ผลสาเร็จ
ในการทางาน รับผิดชอบ
เวลา
เรียบร้อย
ของงาน
3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

รวม
15
คะแนน

1

ลงชื่อ ....................................................
ประเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม
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การทางานกลุ่ม

ผู้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

การแก้ไข
ความ
ปัญหา/หรือ
การแสดง การรับฟัง ความตัง้ ใจ
รวม
ร่วมมือกัน
ปรับปรุง
ความคิ ดเห็น ความคิ ดเห็น ทางาน
15
ทากิ จกรรม
ผลงาน
คะแนน
กลุม่
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงชื่อ ....................................................
ประเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ให้ 1 คะแนน

แบบประเมิ น
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผู้

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), ส 1.2 (ป.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 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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