6

หน่วยการเรียนรู้ ท ี่

วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เวลา

3 ชัวโมง
่

1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.2 ป.1/3

ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี พิธกี รรม และวันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนดได้ถูกต้อง

2 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี หรือพิธกี รรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ประวัตโิ ดยสังเขปของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันอัฏฐมีบูชา
2) การบูชาพระรัตนตรัย
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

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

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ทางาน

2. มีวนิ ยั
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3. ใฝ่ เรียนรู้

4. มุ่งมันในการ
่

6 ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

7 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

ตรวจใบงานที่ 6.1 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

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

- ตรวจรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

8 กิ จกรรมการเรียนรู้
่
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง

นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 6
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เรื่องที่

1

วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
ครูนาภาพเหตุการณ์ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา มาให้นกั เรียนดู แล้วให้นกั เรียนช่วยกันบอกว่า
ภาพดังกล่าวเป็ นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดบ้าง และวันดังกล่าวมีความสาคัญอย่างไร
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่มกาหนดหมายเลข
ประจาตัวให้สมาชิกแต่ละคน เป็ นหมายเลข 1-4 ตามลาดับ
2. นักเรียนแต่ละหมายเลขศึกษาความรูเ้ รื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน ดังนี้
- หมายเลข 1 ศึกษาความรูเ้ รื่อง วันมาฆบูชา
- หมายเลข 2 ศึกษาความรูเ้ รื่อง วันวิสาขบูชา
- หมายเลข 3 ศึกษาความรูเ้ รื่อง วันอัฏฐมีบูชา
- หมายเลข 4 ศึกษาความรูเ้ รื่อง วันอาสาฬหบูชา
ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
1. นักเรียนแต่ละหมายเลขผลัดกันนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาเล่าให้เพือ่ นในกลุ่มฟั ง เรียงตามลาดับ
หมายเลข 1-4 ผลัดกันซักถามหากมีขอ้ สงสัย และอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน
2. ครูอธิบายความรูเ้ กี่ยวกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ให้นกั เรียนฟั งเพิม่ เติม พร้อมเปิ ดโอกาสให้
นักเรียนซักถามหากมีขอ้ สงสัย แล้วครูอธิบายจนนักเรียนมีความเข้าใจชัดเจน
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
1. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 6.1 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อทาเสร็จแล้วผลัดกันเล่า
ผลงานในใบงานของตนให้เพือ่ นฟั ง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและสรุปเป็ นผลงานของกลุ่ม
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาในแต่ละวัน
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
1. ครูตรวจสอบผลนักเรียนจากการทาใบงานที่ 6.1
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ กี่ยวกับประวัตโิ ดยสังเขป และความสาคัญของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาในแต่ละวัน
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เรื่องที่

2

การปฏิบตั ิ ตนในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

1 ชัวโมง
่

กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันยกตัวอย่างกิจกรรมทีท่ าในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและผลจากการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมดังกล่าว ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ นในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ กี่ยวกับการปฏิบตั ติ นในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา จากหนังสือ
เรียน
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
1. ครูตงั ้ คาถามให้นกั เรียนช่วยกันตอบในประเด็นสาคัญ
2. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 1 กลุ่ม ออกมาสาธิตการปฏิบตั ติ นในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกันกับครู
โดยครูอธิบายประกอบในแต่ละขัน้ ตอนเพือ่ ให้นกั เรียนสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกการปฏิบตั ติ นในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาตามแบบทีค่ รูสาธิต หากมีขอ้
สงสัยให้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติมจากหนังสือเรียน หรือสอบถามจากครู
4. ครูสงั เกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียนเป็ นรายบุคคล แล้วคอยให้ขอ้ เสนอแนะหากนักเรียนมีขอ้ บกพร่อง
ในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกการปฏิบตั ติ นในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยไม่ตอ้ งดูแบบ ผลัดกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ
2. ครูคอยสังเกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชดิ หากมีขอ้ บกพร่องครูคอยให้คาแนะนาเพือ่ ให้
นักเรียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกการปฏิบตั ติ นในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา จนเกิดความชานาญ แล้วมา
ประเมินผลกับครูเป็ นรายกลุ่ม (นอกเวลาเรียน)
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ นในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ครูตรวจสอบ
ความถูกต้อง
3. ครูแนะนาให้นกั เรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาไปปฏิบตั ใิ นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา แล้วนาผล
การปฏิบตั มิ าเล่าสูก่ นั ฟั งในโอกาสทีเ่ หมาะสม
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เรื่องที่

3

ศาสนพิธี
1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์ แล้วครูขออาสาสมัคร หรือสุม่ นักเรียน 2-3 คน
ออกมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ให้เพือ่ นดูหน้าชัน้ เรียน โดยให้นกั เรียนแต่ละคนร่วมกันสังเกตว่าเพือ่ น
สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ควรปฏิบตั อิ ย่างไร
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกีย่ วกับการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ในประเด็นทีก่ าหนด
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
1. ครูสาธิตการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยทีถ่ ูกต้อง ให้นกั เรียนดู พร้อมอธิบายประกอบในแต่ละขัน้ ตอน
อย่างละเอียดเพือ่ ให้นกั เรียนสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยตามแบบทีค่ รูสาธิต หากมีขอ้
สงสัยให้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติม จากหนังสือเรียน หรือสอบถามจากครู
3. ครูคอยสังเกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชดิ หากพบว่ามีขอ้ บกพร่องครูอธิบายและให้
ข้อเสนอแนะเพือ่ ให้นกั เรียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยไม่มแี บบ
2. ครูสงั เกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียน หากพบว่ามีขอ้ บกพร่องครูอธิบายและให้ขอ้ เสนอแนะ เพือ่ ให้
นักเรียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยจนเกิดความชานาญ
2. ครูสุม่ นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยให้เพือ่ นดูหน้าชัน้ เรียน ครูและเพือ่ นกลุ่มอื่น
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิ จกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และปฏิ บตั ิ
ตน ในศาสนพิ ธี หรือพิ ธีกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา แล้วรายงานผลตามกาหนดเวลา
ที่ตกลงกัน โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 6
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9 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

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

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
เอกสารประกอบการสอน
อุปกรณ์ประกอบการแสดงบทบาทสมมุติ
บัตรภาพ
ใบงานที่ 6.1 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

9.2 แหล่งการเรียนรู้

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

แบบประเมินรายงานผลการเข้าร่วมกิ จกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
รายการประเมิ น

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. การเข้าร่วม
ศาสนพิ ธีหรือ
พิ ธีกรรมในวัน
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

เข้าร่วมศาสนพิธหี รือพิธกี รรม
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา มีผรู้ บั รองหรือ
หลักฐานประกอบ 3 วันขึน้ ไป

เข้าร่วมศาสนพิธหี รือพิธกี รรม
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา มีผรู้ บั รองหรือ
หลักฐานประกอบ 2 วัน

เข้าร่วมศาสนพิธหี รือพิธกี รรม
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
มีผรู้ บั รองหรือหลักฐาน
ประกอบ 1 วัน

2. การปฏิ บตั ิ ตนใน
ศาสนพิ ธีหรือ
พิ ธีกรรมในวัน
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธหี รือ
พิธกี รรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกขัน้ ตอน

ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธหี รือ
พิธกี รรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง
เป็ นส่วนใหญ่

ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธหี รือ
พิธกี รรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง
เพียงบางขัน้ ตอน

3. การบอกประโยชน์
ของการเข้าร่วม
ศาสนพิ ธีหรือ
พิ ธีกรรมในวัน
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

บอกประโยชน์ของการเข้า
ร่วม ศาสนพิธหี รือพิธกี รรม
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ได้
ถูกต้อง 3 ข้อขึน้ ไป

บอกประโยชน์ของการเข้า
ร่วม ศาสนพิธหี รือพิธกี รรม
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ได้
ถูกต้อง 2 ข้อ

บอกประโยชน์ของการเข้า
ร่วม ศาสนพิธหี รือพิธกี รรม
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
ได้
ถูกต้อง 1 ข้อ

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

8-9

5-7

ต่ากว่า 5

ระดับคุณภาพ

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

6

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. วันสาคัญทางศาสนาวันใดทีช่ าวพุทธไม่ตอ้ งไปเวียน
เทียน
ทีว่ ดั
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันอัฏฐมีบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
2. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันใด
ก. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 8
ข. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 6
ค. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 3
3. จาตุรงคสันนิบาต เกิดขึน้ ในวันใด
ก. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 3
ข. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 6
ค. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 8
4. ข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์สาคัญในวันมาฆบูชา
ก. พระสงฆ์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 1,250
องค์
ข. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ค. เป็ นวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ
5. ในวันสาคัญทางศาสนา พุทธศาสนิกชนควรปฏิบตั ิ
อย่างไร
ก. ทาบุญตักบาตร
ข. ขอพรจากญาติผใู้ หญ่
ค. จัดงานเลีย้ งพบปะญาติพน่ี ้อง

6. วันทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ตรงกับวันใด
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
7. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาในวันใด
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันอัฏฐมีบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
8. วันทีพ่ ระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือวัน
ใด
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันเข้าพรรษา
ค. วันอาสาฬหบูชา
9. ข้อใดเป็ นศาสนพิธี
ก. การจัดงานมงคล
ข. การสวดมนต์ไหว้พระ
ค. การขอพรจากญาติผใู้ หญ่
10. ขณะสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย เราควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. หยอกล้อกับเพื่อน
ข. ตัง้ สมาธิและอยู่ในอาการสงบ
ค. คิดถึงเหตุการณ์ทป่ี ระทับใจมากทีส่ ุด

มฐ. ส 1.2 ป.1/3
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ข

2. ข

3. ก

4. ค

5. ก

224
พระพุทธศาสนา ป.1

6. ข

7. ค

8. ค

9. ข

10. ข

หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

6

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดเป็ นศาสนพิธี
6. ข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์สาคัญในวันมาฆบูชา
ก. การสวดมนต์ไหว้พระ
ก. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ข. การขอพรจากญาติผใู้ หญ่
ข. เป็ นวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ
ค. การจัดงานมงคล
ค. พระสงฆ์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 1,250
2. ขณะสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย เราควรปฏิบตั อิ ย่างไร องค์
ก. คิดถึงเหตุการณ์ทป่ี ระทับใจมากทีส่ ุด
7. จาตุรงคสันนิบาต เกิดขึน้ ในวันใด
ข. หยอกล้อกับเพื่อน
ก. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 6
ค. ตัง้ สมาธิและอยู่ในอาการสงบ
ข. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 8
3. วันทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ค. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 3
ตรงกับวันใด
8. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันใด
ก. วันอาสาฬหบูชา
ก. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 6
ข. วันมาฆบูชา
ข. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 3
ค. วันวิสาขบูชา
ค. วันขึน้ 15 ค่า เดือน 8
4. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาในวันใด
9. วันสาคัญทางศาสนาวันใดทีช่ าวพุทธไม่ตอ้ งไปเวียน
ก. วันอัฏฐมีบูชา
เทียน
ทีว่ ดั
ข. วันอาสาฬหบูชา
ก. วันอาสาฬหบูชา
ค. วันมาฆบูชา
ข. วันอัฏฐมีบูชา
5. วันทีพ่ ระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือวัน
ค. วันมาฆบูชา
ใด
10. ในวันสาคัญทางศาสนาพุทธ ศาสนิกชนควรปฏิบตั ิ
ก. วันอาสาฬหบูชา
อย่างไร
ข. วันเข้าพรรษา
ก. ขอพรจากญาติผใู้ หญ่
ค. วันมาฆบูชา
ข. จัดงานเลีย้ งพบปะญาติพน่ี ้อง
ค. ทาบุญตักบาตร

มฐ. ส 1.2 ป.1/3
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
2. ค

3. ค

4. ข

5. ก

1. ก
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6. ข

7. ค

8. ก

9. ข

10. ค

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

1 วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมา และความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็ นการธารงไว้
ซึง่ พระพุทธศาสนา

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2 ป.1/3 ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี พิธกี รรม และวันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนดได้ถูกต้อง
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายประวัตโิ ดยสังเขปของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
2) บอกความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ประวัตโิ ดยสังเขปของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันอัฏฐมีบูชา

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล

2) ทักษะการจัดระเบียบ

3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. มีวนิ ยั

3. ใฝ่ เรียนรู้
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4. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 6
ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

ครูนาภาพเหตุการณ์ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา มาให้
นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า ภาพดังกล่าวเป็ นวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดบ้าง และวันดังกล่าวมีความสาคัญ
อย่างไร โดยครูคอยกระตุน้ ให้นกั เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถาม เพื่อนาเข้าสู่บทเรียน

ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา
สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน คละกันตามความ
สามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลาง
ค่อนข้างอ่อน และอ่อน แล้วให้แต่ละกลุ่มกาหนดหมายเลข
ประจาตัวให้สมาชิกแต่ละคน เป็ นหมายเลข 1-4
ตามลาดับ
2. นักเรียนแต่ละหมายเลขศึกษาความรูเ้ รื่อง วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียนหรือบทเรียน
คอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite ดังนี้
- หมายเลข 1 ศึกษาความรูเ้ รื่อง วันมาฆบูชา
- หมายเลข 2 ศึกษาความรูเ้ รื่อง วันวิสาขบูชา
- หมายเลข 3 ศึกษาความรูเ้ รื่อง วันอัฏฐมีบูชา
- หมายเลข 4 ศึกษาความรูเ้ รื่อง วันอาสาฬหบูชา
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ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนแต่ละหมายเลขผลัดกันนาความรูท้ ไ่ี ด้จาก
การศึกษามาเล่าให้เพื่อนในกลุม่ ฟั ง เรียงตามลาดับ
หมายเลข 1-4 ผลัดกันซักถามหากมีขอ้ สงสัย และอธิบาย
จนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน
2. ครูอธิบายความรูเ้ กีย่ วกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ให้นักเรียนฟังเพิม่ เติม พร้อมเปิ ดโอกาสให้นักเรียน
ซักถาม หากมีขอ้ สงสัย แล้วครูอธิบายจนนักเรียนมีความ
เข้าใจชัดเจน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 วันสาคัญทางพระพุทธศาสนามีความสาคัญ
ต่อพุทธศาสนิ กชนอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ :
1. แบบวัดฯ

2. ใบงานที่ 6.1

1. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 6.1 เรื่อง วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา เมื่อทาเสร็จแล้วผลัดกันเล่าผลงานใน
ใบงานของตนให้เพื่อนฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและ
สรุปเป็ นผลงานของกลุ่ม
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับความสาคัญของ
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาในแต่ละวัน
3. นักเรียนแต่ละคนทาแบบฝึกกิจกรรมที่ 1 ข้อ 2 จากแบบวัด
ฯ เป็ นการบ้าน เสร็จแล้วนาส่งครูตรวจตามกาหนดเวลา
ทีต่ กลงกัน
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 เพราะเหตุใด องค์การยูเนสโกจึงกาหนดให้
วันวิ สาขบูชาเป็ นวันสาคัญของโลก อธิ บาย
เหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 6.1

 การศึกษาประวัติและความสาคัญของวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา มีประโยชน์ต่อ
นักเรียนอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

1. ครูตรวจสอบผลนักเรียนจากการทาใบงานที่ 6.1
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ กีย่ วกับประวัติ
โดยสังเขปและความสาคัญของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาในแต่ละวัน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
6
ตรวจใบงานที่ 6.1
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
6
ใบงานที่ 6.1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวนิ ยั
ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
บัตรภาพ
ใบงานที่ 6.1 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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บัตรภาพ

ภาพการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

ภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิ โมกข์

ภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ที่มา : จงจรัส แจ่มจันทร์ และสุพน ทิมอ่า. [ม.ป.ป.]. หนังสือเรียน รายวิ ชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1.
พิมพ์ครัง้ ที่ 8. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
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ใบงานที่

6.1 วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
ตอนที่ 1
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเขียนชื่อวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาลงในช่องว่างให้สมั พันธ์กบั เหตุการณ์

วันมาฆบูชา

วันวิ สาขบูชา

วันอาสาฬหบูชา

วันอัฏฐมีบูชา

1. ตรงกับวันขึน้ 15 ค่า เดือน 3
2. ตรงกับวันขึน้ 15 ค่า เดือน 6
3. ตรงกับวันแรม 8 ค่า เดือน 6
4. ตรงกับวันขึน้ 15 ค่า เดือน 8
5. พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
6. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
7. มีพระรัตนตรัยครบองค์สามครัง้ แรกในโลก
8. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
9. เกิดเหตุการณ์สาคัญทีเ่ รียกว่า จาตุรงคสันนิบาต
10. ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
ตอนที่ 2
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

 นักเรียนคิดว่า วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา มีความสาคัญต่อพุทธศาสนิกชนอย่างไรบ้าง
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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ใบงานที่

6.1 วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
ตอนที่ 1
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเขียนชื่อวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาลงในช่องว่างให้สมั พันธ์กบั เหตุการณ์

วันมาฆบูชา

วันวิ สาขบูชา

วันมาฆบูชา

1. ตรงกับวันขึน้ 15 ค่า เดือน 3

วันวิสาขบูชา

2. ตรงกับวันขึน้ 15 ค่า เดือน 6

วันอัฏฐมีบชู า

3. ตรงกับวันแรม 8 ค่า เดือน 6

วันอาสาฬหบูชา

4. ตรงกับวันขึน้ 15 ค่า เดือน 8

วันวิสาขบูชา

5. พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

วันอาสาฬหบูชา

6. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

วันอาสาฬหบูชา

7. มีพระรัตนตรัยครบองค์สามครัง้ แรกในโลก

วันมาฆบูชา

8. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

วันมาฆบูชา

9. เกิดเหตุการณ์สาคัญทีเ่ รียกว่า จาตุรงคสันนิบาต

วันอัฏฐมีบชู า

ตอนที่ 2
คาชี้แจง

วันอาสาฬหบูชา

วันอัฏฐมีบูชา

10. ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

 นักเรียนคิดว่า วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา มีความสาคัญต่อพุทธศาสนิกชนอย่างไรบ้าง
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(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 การปฏิบตั ิ ตนในวันสาคัญ
1 ชัวโมง
่
ทางพระพุทธศาสนา

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธทีด่ คี วรปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องในศาสนพิธขี องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2 ป.1/3 ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี พิธกี รรม และวันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนดได้ถูกต้อง
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกวิธปี ฏิบตั ติ นในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
2) ปฏิบตั ติ นในการเข้าร่วมศาสนพิธใี นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ประวัตโิ ดยสังเขปของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันอัฏฐมีบูชา

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการจัดระเบียบ
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ทางาน

2. มีวนิ ยั
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3. ใฝ่ เรียนรู้

4. มุ่งมันในการ
่

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการปฏิ บตั ิ

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์

1. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากแผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่ 1) ร่วมกันยกตัวอย่างกิจกรรมทีท่ าในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและผลจากการปฏิบตั กิ จิ กรรมดังกล่าว
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การปฏิบตั กิ จิ กรรม
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาตามทีน่ ักเรียนช่วยกัน
ยกตัวอย่างมานัน้ เป็ นหน้าทีท่ พ่ี ทุ ธศาสนิกชนควรปฏิบตั ิ
เพื่อเป็ นการธารงรักษาพระพุทธศาสนา
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นใน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ดังนี้
1) วันมาฆบูชา
2) วันวิสาขบูชา
3) วันอัฏฐมีบูชา
4) วันอาสาฬหบูชา
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียนหรือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite แล้วร่วมกัน
สรุปสาระสาคัญ ครูอธิบายเพิม่ เติม

 นักเรียนเคยปฏิ บตั ิ กิจกรรมใดบ้างในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
(ทาบุญตักบาตร ฟั งพระธรรมเทศนา เวียนเทียน
หรือพิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1

1. ครูตงั ้ คาถามให้นักเรียนช่วยกันตอบในประเด็นสาคัญ
ต่อไปนี้
- นักเรียนควรปฏิบตั ติ นอย่างไรในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
- ในขณะทีน่ ักเรียนใส่บาตร นักเรียนควรปฏิบตั ติ น
อย่างไร
- ในขณะทีฟ่ ั งพระธรรมเทศนา นักเรียนควรปฏิบตั ติ น
อย่างไร
- การประกอบพิธกี รรมต่างๆ ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา มีความสาคัญอย่างไรบ้าง
โดยครูคอยกระตุน้ ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถาม
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 ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนิ กชนควรปฏิ บตั ิ ตนอย่างไร
(ทาบุญใส่บาตร ฟั งพระธรรมเทศนา ทาทาน
หรือพิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

2. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 1 กลุ่ม ออกมาสาธิตการปฏิบตั ิ
ตนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกันกับครู ดังนี้
1) การทาบุญตักบาตร
2) การฟั งพระธรรมเทศนา
3) การเวียนเทียน
โดยครูอธิบายประกอบในแต่ละขันตอนเพื
้
่อให้นักเรียน
สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกการปฏิบตั ติ นในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาตามแบบทีค่ รูสาธิต หากมีขอ้ สงสัยให้
ศึกษาความรูเ้ พิม่ เติมจากหนังสือเรียน หรือสอบถามจากครู
4. ครูสงั เกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียนเป็ นรายบุคคล
แล้วคอยให้ขอ้ เสนอแนะหากนักเรียนมีขอ้ บกพร่องในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรม
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกการปฏิบตั ติ นในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา โดยไม่ตอ้ งดูแบบ ผลัดกันตรวจสอบความ
ถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ
2. ครูคอยสังเกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชดิ
หากมีขอ้ บกพร่องครูคอยให้คาแนะนาเพื่อให้นักเรียน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 การปฏิ บตั ิ กิจกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาแต่ละวันนัน้ มีความคล้ายคลึง
กันอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกการปฏิบตั ติ นในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา จนเกิดความชานาญ แล้วมาประเมินผลกับ
ครูเป็ นรายกลุ่ม (นอกเวลาเรียน)
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ น
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ครูตรวจสอบความ
ถูกต้อง
3. ครูแนะนาให้นักเรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาไป
ปฏิบตั ใิ นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา แล้วนาผลการ
ปฏิบตั มิ าเล่าสู่กนั ฟั งในโอกาสทีเ่ หมาะสม
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

236
พระพุทธศาสนา ป.1

 ถ้านักเรียนมีน้อง นักเรียนจะแนะนาให้น้อง
ปฏิ บตั ิ ตนอย่างไรบ้างในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ประเมินการนาเสนอผลงาน

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวนิ ยั
ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
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
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—

237
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

3 ศาสนพิธี
1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พุทธศาสนิกชนทุกคนควรสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี พิธกี รรม และวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2 ป.1/3 ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี พิธกี รรม และวันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนดได้ถูกต้อง
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้
2) ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี และเข้าร่วมพิธกี รรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง เหมาะสม

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- การบูชาพระรัตนตรัย

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการจัดระเบียบ
2) 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 ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการปฏิ บตั ิ

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

แหล่งการเรียนรู้ : ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์

1. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์ แล้ว
ครูขออาสาสมัคร หรือสุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมาสวดมนต์
บูชาพระรัตนตรัย ให้เพื่อนดูหน้าชัน้ เรียน โดยให้นักเรียน
แต่ละคนร่วมกันสังเกตว่าเพื่อนสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ ควรปฏิบตั อิ ย่างไรจึงจะถูกต้อง
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกีย่ วกับการสวดมนต์บชู า
พระรัตนตรัย ในประเด็นต่อไปนี้
- การสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยควรทาในเวลาใดบ้าง
- การสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออะไร
โดยครูคอยกระตุน้ ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อนาเข้าสู่บทเรียน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยในเวลา
ใดบ้าง
(ตอนเข้าแถวเคารพธงชาติ ตอนก่อนเข้าเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา ตอนก่อนเข้านอน หรือพิจารณา
ตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
2. บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
3. ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์

1. ครูสาธิตการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยทีถ่ ูกต้อง ให้นักเรียน
ดู พร้อมอธิบายประกอบในแต่ละขัน้ ตอนอย่างละเอียด
เพื่อให้นักเรียนสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) แล้ว
ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยตามแบบ
ทีค่ รูสาธิต หากมีขอ้ สงสัยให้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติม จาก
หนังสือเรียน หรือสอบถามจากครู
3. ครูคอยสังเกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชดิ
หากพบว่ามีขอ้ บกพร่องครูอธิบายและให้ขอ้ เสนอแนะ
เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
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 การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยที่ถกู ต้อง
ควรปฏิ บตั ิ อย่างไร
(1. ตัง้ ใจกล่าวบทสวดมนต์ดว้ ยอาการสารวม
2. ไม่เล่นกับเพือ่ นขณะกาลังสวดมนต์
3. น้อมจิตไปตามบทสวดมนต์
4. ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย)

คาถามกระตุ้นความคิ ด

แหล่งการเรียนรู้ : ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์

1. สมาชิกแต่ละกลุม่ ร่วมกันฝึกสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย
โดยไม่มแี บบ
2. ครูสงั เกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียน หากพบว่ามีขอ้
บกพร่องครูอธิบายและให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อให้นักเรียน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมีประโยชน์
อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

แหล่งการเรียนรู้ : ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกสวดมนต์บชู าพระ
รัตนตรัย จนเกิดความชานาญ
2. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย
ให้เพื่อนดูหน้าชัน้ เรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง การสวดมนต์บูชา
พระรัตนตรัย
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษา
เรื่อง ศาสนพิ ธี ไปใช้ในการปฏิ บตั ิ ตนใน
พิ ธีกรรมต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิ จกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และปฏิ บตั ิ ตนในศาสนพิ ธี
หรือพิ ธีกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา แล้วรายงานผลตามกาหนดเวลาที่ตกลงกัน โดยให้ครอบคลุม
ประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การเข้าร่วมศาสนพิธหี รือพิธกี รรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2) การปฏิบตั ติ นในศาสนพิธหี รือพิธกี รรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
3) การบอกประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธหี รือพิธกี รรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 6

241
พระพุทธศาสนา ป.1

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ประเมินการนาเสนอผลงาน

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
6
ตรวจรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
6
แบบประเมินรายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1
2) บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
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
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิ จกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี
หรือพิธกี รรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา บันทึกผลลงในตาราง แล้วรายงานผลตาม
กาหนดเวลาทีต่ กลงกัน
การปฏิ บตั ิ ตน

วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

1. วันมาฆบูชา

กิ จกรรมที่ปฏิ บตั ิ

ปฏิ บตั ิ ตน
ได้ถกู ต้อง
ครบถ้วนทุก
ขัน้ ตอน

ปฏิ บตั ิ ตน
ได้ถกู ต้อง
เป็ น
ส่วนใหญ่

ปฏิ บตั ิ ตน
ได้ถกู ต้อง
เป็ น
บางขัน้ ตอน

ตัวอย่าง
1) ทาบุญตักบาตร
2) ไปเวียนเทียนทีว่ ดั

2. วันวิสาขบูชา

3. วันอัฏฐมีบูชา

4. วันอาสาฬหบูชา



ประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธหี รือพิธกี รรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
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ผู้รบั รอง

การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินรายงานผลการเข้าร่วมกิ จกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ลาดับที่
1
2
3

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
การเข้าร่วมศาสนพิธหี รือพิธกี รรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
การปฏิบตั ติ นในศาสนพิธหี รือพิธกี รรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
การบอกประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธหี รือพิธกี รรม
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
รวม

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

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
8-9
ดี
5-7
พอใช้
ต่ากว่า 5
ปรับปรุง

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
= 3 คะแนน
พอใช้
= 2 คะแนน
ปรับปรุง
= 1 คะแนน
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เอกสารประกอบการสอน
บทสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทธโธ ภะคะวา
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า เป็ นพระอรหันต์ ดับแล้วซึง่ กิเลส ตรัสรูช้ อบด้วยพระองค์เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิ วาเทมิ.
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ผูร้ ู้ ผูต้ ่นื ผูเ้ บิกบาน (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เป็ นคาสอนของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ตรัสไว้ดแี ล้ว
ธัมมัง นะมัสสามิ .
ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม (กราบ)
สุปะฏิ ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ปฏิบตั ดิ แี ล้ว
สังฆัง นะมามิ .
ข้าพเจ้านมัสการพระสงฆ์ (กราบ)
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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)

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

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

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

ผู้

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

การทางาน
การมี
การแสดง การยอมรับ
ตามที่
ส่วนร่วมใน รวม
ความมีน้าใจ
ความคิ ดเห็น ฟังคนอื่น
ได้รบั
การปรับปรุง 15
มอบหมาย
ผลงานกลุ่ม คะแนน
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
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

ผู้

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
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ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.2 (ป.1/3)

 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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ร้อยละ

บันทึก
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บันทึก
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