หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
เวลา 3 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.2/1
ป.2/2

บอกความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่ นนับถือ
สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่ประสูตจิ นถึงการออกผนวช หรือประวัตศิ าสดาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาทีค่ นไทยส่วนใหญ่นบั ถือ จึงมีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ ของคนไทยจนกลายเป็ นเอกลักษณ์
ของชาติไทย การศึกษาพุทธประวัตจิ ะทาให้เกิดความรู้ และมีความเข้าใจในความเป็ นมาของพระพุทธศาสนา
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
2) สรุปพุทธประวัติ
3) ประสูติ
- เหตุการณ์หลังประสูติ
- การศึกษา
- เทวทูต 4

- แรกนาขวัญ
- การอภิเษกสมรส
- การออกผนวช

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการแปลความ
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
3) ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
4. รักความเป็ นไทย
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6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แผ่นพับ เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

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

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติไทย
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจแผ่นพับ เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรือ่ ง พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ ไทย
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 เอกลักษณ์ของชาติ ไทย

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก

ขัน้ ที่ 1 สังเกต
1. ครูนาภาพกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับพระพุทธศาสนาทีแ่ สดงถึงเอกลักษณ์ของชาติไทย มาให้นกั เรียนดู จากนัน้ ครู
ให้นกั เรียนตอบคาถามเกีย่ วกับลักษณะของกิจกรรมและความสาคัญ
2. ครูอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดเป็ นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ไทย
3. ครูอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจถึงความหมายของเอกลักษณ์ไทย
ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์ วิ จารณ์
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มมีผนู้ าและมีการแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
2. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง เอกลักษณ์ของชาติไทย จากหนังสือเรียน ตามประเด็นที่
กาหนด และศึกษาความรูเ้ พิม่ เติมจากใบความรูท้ ่ี 1.1 เรื่อง เอกลักษณ์ไทย
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ วิจารณ์เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติไทย ในประเด็นทีก่ าหนด
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาเป็ นพืน้ ฐานในการทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง เอกลักษณ์ของ
ชาติ ไทย เสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
5. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 1.1 แล้วให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจคาตอบตามทีค่ รูเฉลย และแก้ไขในส่วนที่
ยังไม่ถูกต้อง
ขัน้ ที่ 3 สรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
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เรื่องที่ 2 พุทธประวัติ

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
1. ครูนาภาพพุทธประวัตมิ าติดทีป่ ้ ายนิเทศหน้าชัน้ เรียน จากนัน้ ครูให้ตวั แทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน ออกมาทายปั ญหา
จากภาพว่า ภาพดังกล่าวเป็ นเหตุการณ์ใดในพุทธประวัติ
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจถึงเหตุการณ์สาคัญบางตอนในพุทธประวัติ
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
1. ครูให้นกั เรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พุทธประวัติ จากหนังสือเรียน แล้ววางแผนปฏิบตั แิ ละแบ่ง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการศึกษาพุทธประวัติ คนละ 1 ตอน ตามประเด็นทีก่ าหนด
2. สมาชิกทุกคนศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จากหนังสือเรียน หากมีขอ้ สงสัยให้สอบถามครูผสู้ อน
ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
สมาชิกแต่ละคนผลัดกันเล่าความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาให้สมาชิกในกลุ่มฟั งจนครบทุกคน โดยเรียงตามลาดับ
เหตุการณ์ในพุทธประวัติ และให้สมาชิกคนอื่นซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจตรงกัน
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ จากนัน้ สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าผลงาน
ของตนให้สมาชิกคนอื่นในกลุ่มฟั งทีละคน แบบเล่าเรื่องรอบวง
2. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลงานในใบงานที่ 2.1 เป็ นผลงานของกลุ่ม
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
1. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอคาตอบในใบงานที่ 2.1 หน้าชัน้ เรียน โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
2. นักเรียนช่วยกันสรุปพุทธประวัติ โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง จากนัน้ นักเรียนแต่ละคนจดบันทึกสรุป
พุทธประวัตลิ งในสมุดบันทึก
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทาแผ่นพับ เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ ไทย

โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรือ่ ง พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ ไทย
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
ใบความรูท้ ่ี 1.1 เรื่อง เอกลักษณ์ไทย
บัตรภาพ
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติไทย
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ

9.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
รายการประเมิ น
1. การบอกความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา

2. การสรุปพุทธประวัติ
ตัง้ แต่ประสูติจนถึง
การออกผนวช

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
บอกความสาคัญของ
บอกความสาคัญของ
บอกความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็ น
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็ น
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็ น
เอกลักษณ์ของชาติไทย
เอกลักษณ์ของชาติไทย
เอกลักษณ์ของชาติไทย
ได้ถูกต้อง 4 ประเด็นขึน้ ไป
ได้ถูกต้อง 2-3 ประเด็น
ได้ถูกต้อง 1 ประเด็น
สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่ประสูติ สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่ประสูติ
สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่ประสูติ
จนถึงการออกผนวชได้ถูกต้อง จนถึงการออกผนวชได้ถูกต้อง จนถึงการออกผนวชได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 5 ตอนขึน้ ไป
3-4 ตอน
1-2 ตอน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

6

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

5-6

ดี

3-4
ต่ากว่า 3

พอใช้
ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดเป็ นความหมายของเอกลักษณ์ของชาติไทยทีถ่ ูกต้อง
ทีส่ ุด
ก. ลักษณะทีเ่ หมือนกันหรือมีร่วมกัน
ข. ลักษณะทีเ่ หมือนกันหรือมีร่วมกันของคนไทย
ค. ลักษณะทีเ่ หมือนกันหรือมีร่วมกันในแต่ละท้องถิน่

6. “ณ ใต้ตน้ สาละ สวนลุมพินี วันขึน้ 15 ค่า เดือน 6”
เกีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร
ก. พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ข. พระพุทธเจ้าประสูติ
ค. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมปฐมเทศนา

2. หลักคาสอนข้อใดในพระพุทธศาสนา ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
อบรมสั ่งสอนให้เรามีอุปนิสยั ทีแ่ ตกต่างจากชาติอ่นื
ก. ความขยันหมั ่นเพียร
ข. ความอดทนอดกลัน้
ค. ความกตัญญูกตเวที

7. “สิทธัตถะ” แปลว่าอะไร
ก. ผูส้ าเร็จตามความประสงค์
ข. ผูม้ บี ุญบารมีสงู และมีจติ เมตตา
ค. ผูม้ เี มตตาช่วยผูอ้ ่นื ให้พน้ ทุกข์

3. เหตุผลในข้อใด ทีก่ าหนดให้วนั สาคัญทางพระพุทธศาสนา
เป็ นวันหยุดราชการ
ก. ให้พทุ ธศาสนิกชนได้ปฏิบตั ศิ าสนพิธรี ่วมกัน
ข. ให้พทุ ธศาสนิกชนพักผ่อนในครอบครัว
ค. ให้พทุ ธศาสนิกชนพบปะสังสรรค์กนั
4. เหตุผลในข้อใด ทีก่ าหนดให้ “พระพุทธศาสนาเป็ น
เอกลักษณ์ของชาติไทย”
ก. คนไทยส่วนใหญ่นบั ถือพระพุทธศาสนา
ข. พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาดัง้ เดิมของไทย
ค. พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาทีค่ นในทวีปเอเชียนับถือ
มากทีส่ ุด
5. วันหยุดราชการวันใด ทีเ่ ป็ นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ก. วันสงกรานต์
ข. วันปิ ยมหาราช
ค. วันอาสาฬหบูชา

8. พระนางพิมพาหรือยโสธรา มีความเกีย่ วข้องกับพระพุทธเจ้า
อย่างไร
ก. เป็ นพระมารดา
ข. เป็ นพระอัยกา
ค. เป็ นพระชายา
9. ข้อใดกล่าวถึงเทวทูต 4 ได้ถูกต้อง
ก. คนแก่ คนเจ็บป่ วย คนตาย นักบวช
ข. คนเก่ง คนดี คนฉลาด คนมีความสุข
ค. คนสวย คนขีเ้ หร่ คนร่ารวย คนจน
10. ข้อใดกล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องทีส่ ุด
ก. บาเพ็ญเพียร 6 ปี จึงตรัสรู้ และเผยแผ่พทุ ธศาสนา
35 ปี ก็ดบั ขันธ์ปรินิพพาน
ข. บาเพ็ญเพียร 45 ปี จึงตรัสรู้ และเผยแผ่พทุ ธศาสนา
6 ปี ก็ดบั ขันธ์ปรินิพพาน
ค. บาเพ็ญเพียร 6 ปี จึงตรัสรู้ และเผยแผ่พทุ ธศาสนา
45 ปี ก็ดบั ขันธ์ปรินิพพาน
ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 1-2

1. ข

2. ค

3. ก

4. ก

5. ค

6. ข

7. ก

8. ค

9. ก

10. ค

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เอกลักษณ์ของชาติไทย
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
คนไทยส่วนใหญ่นบั ถือพระพุทธศาสนา ทาให้พระพุทธศาสนามีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ ของคนไทยในด้านต่างๆ
จนกลายเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.2/1

บอกความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่ นนับถือ

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายเหตุผลทีพ่ ระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทยได้
2) ยกตัวอย่างเอกลักษณ์ของชาติไทยทีเ่ กิดจากพระพุทธศาสนาได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการแปลความ
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
4. รักความเป็ นไทย
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรือ่ ง พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ ไทย

ขัน้ ที่ 1 สังเกต
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

4. ครูนาภาพกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับพระพุทธศาสนาทีแ่ สดงถึง
เอกลักษณ์ของชาติไทย มาให้นกั เรียนดู เช่น ภาพประเพณี
แห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง พิธเี วียนเทียน เป็ นต้น
5. ครูให้นักเรียนตอบคาถามจากภาพ เช่น
- ภาพนี้คอื ภาพอะไร
- กิจกรรมในภาพนี้เกีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร
- ภาพนี้มคี วามสาคัญอย่างไร
6. ครูอธิบายเชื่อมโยงความรูใ้ ห้นักเรียนเข้าใจว่า กิจกรรมในภาพนัน้
จัดเป็ นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ไทย
7. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายของเอกลักษณ์ไทย
8. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนเคยเห็นกิ จกรรม หรือภาพที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ ของชาติ ไทยอะไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์ วิ จารณ์
คาถามกระตุ้นความคิ ด

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

6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ 5 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่ม
มีผนู้ าและมีการแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง เอกลักษณ์ของ
ชาติไทย จากหนังสือเรียน และศึกษาความรูเ้ พิม่ เติมจาก
ใบความรูท้ ่ี 1.1 เรื่อง เอกลักษณ์ไทย
8. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ วิจารณ์เกีย่ วกับเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย ในประเด็นต่อไปนี้
1) อุปนิสยั
2) สังคม
3) การศึกษา
4) ประเพณี
5) การกาหนดวันหยุดราชการ
9
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 พระพุทธศาสนามีส่วนสาคัญที่ทาให้คนไทย
มีอปุ นิ สยั ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของไทย
อย่างไรบ้าง
(ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญูกตเวที
ความเมตตากรุณา)

9. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาเป็ นพืน้ ฐาน
ในการทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติ ไทย
เสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
10.
ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 1.1 แล้วให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มช่วยกัน
ตรวจคาตอบตามทีค่ รูเฉลย และแก้ไข
ในส่วนทีย่ งั ไม่ถูกต้อง
11.
นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 3 สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ
เป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
ตรวจใบงานที่ 1.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้
และรักความเป็ นไทย

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
ใบงานที่ 1.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
ใบความรูท้ ่ี 1.1 เรื่อง เอกลักษณ์ไทย
บัตรภาพ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติไทย

8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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

ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง เอกลักษณ์ไทย
เอกลักษณ์ไทย คือ สิง่ ทีบ่ ่งบอกความเป็ นชาติไทยได้อย่างชัดเจน ได้แก่
1. ภาษาไทย คือ ภาษาพูดทีใ่ ช้สอ่ื สารกันได้อย่างเข้าใจ ถึงแม้จะมีสาเนียงทีแ่ ตกต่างกันไปบ้างในแต่ละพืน้ ที่
รวมถึงการใช้ศพั ท์กบั บุคคลในระดับต่างๆ และอักษรไทยทีใ่ ช้ในภาษาเขียนโดยทัวไป
่
2. การแต่งกาย ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั การแต่งกายของชาวไทยจะเป็ นสากลมากขึน้ แต่กย็ งั คงแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยในโอกาสสาคัญต่างๆ เช่น ในงานพระราชพิธี งานทีเ่ ป็ นพิธกี าร หรือในโอกาสพบปะสังสรรค์
ระหว่างผูน้ า พิธแี ต่งงาน เทศกาล และงานประเพณีทจ่ี ดั ขึน้ หรือในกิจกรรมต่างๆ ทีต่ อ้ งการแสดงให้เห็น
ถึงความเป็ นไทยอย่างชัดเจน ในบางหน่วยงานของราชการมีการรณรงค์ให้แต่งกายในรูปแบบไทยๆ ด้วย
3. การแสดงความเคารพด้วยการไหว้และกราบ ซึง่ แบ่งแยกออกได้อย่างชัดเจน เช่น กราบพระพุทธรูป
กราบพระสงฆ์ ไหว้บุคคลในฐานะหรือวัยต่างๆ ตลอดจนการวางตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน
การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ พี ระคุณ ความมีน้ าใจเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
4. สถาปั ตยกรรม เห็นได้จากชิ้นงานทีป่ รากฏในศาสนสถาน โบสถ์วหิ าร ปราสาทราชวัง และอาคาร
บ้านทรงไทย
5. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ประเทศไทยมีการติดต่อกับหลายเชือ้ ชาติ ทาให้มกี ารรับวัฒนธรรม
ของชาติต่างๆ เข้ามา แต่คนไทยสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา
จนกลายเป็ นส่วนหนึ่งในวิถชี วี ติ ของไทย
6. ดนตรีไทย กีฬาไทย และการละเล่นพืน้ เมืองต่างๆ สิง่ ทีก่ ล่าวมานัน้ เป็ นเพียงบางส่วนทีแ่ สดงให้เห็นถึง
ความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย ถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างทีม่ องไม่เห็นเด่นชัดหรือเปลีย่ นแปลงไปบ้าง
แล้วก็ตาม แต่สงิ่ หนึ่งทีจ่ ะต้องคงอยู่ในใจของคนไทยตลอดไป ก็คอื ศักดิ ์ศรีของคนไทย
ที่มา : http://www.aksorn.com/lib/detail_print.php?topicid=706
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บัตรภาพ กิจกรรมทางพระพุ ทธศาสนา

ภาพพิ ธีแห่เทียนพรรษา

ภาพพิ ธีเวียนเทียน

ภาพประเพณี ลอยกระทง

ภาพฟังเทศน์
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติไทย
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบคาถาม
1.

คาถาม
1) ภาพนี้แสดงถึงประเพณีเกีย่ วกับอะไร

2) กิจกรรมในภาพส่งผลต่อลักษณะนิสยั ของคนไทยอย่างไร

2.

คาถาม
1) ภาพชุดนี้แสดงถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนาอย่างไร

2) ภาพชุดนี้สง่ ผลต่อลักษณะนิสยั ของคนไทยอย่างไร
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3.

คาถาม
ภาพชุดนี้แสดงถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนาอย่างไร

4.

คาถาม
1) ภาพชุดนี้แสดงถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนาอย่างไร

2) นักเรียนจะมีสว่ นร่วมในกิจกรรมในภาพได้อย่างไรบ้าง
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5.

คาถาม
การทีท่ างราชการประกาศให้วนั สาคัญทางพระพุทธศาสนาเป็ นวันหยุดราชการนัน้ มีจุดมุ่งหมายสาคัญคืออะไร
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติไทย
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบคาถาม
1.

คาถาม
1) ภาพนี้แสดงถึงประเพณีเกีย่ วกับอะไร
รดน้ าดาหัว สรงน้ าพระ

2) กิจกรรมในภาพส่งผลต่อลักษณะนิสยั ของคนไทยอย่างไร
ความกตัญญู ความเมตตา สุภาพอ่อนโยน

2.

คาถาม
1) ภาพชุดนี้แสดงถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนาอย่างไร
สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันในสังคม

2) ภาพชุดนี้สง่ ผลต่อลักษณะนิสยั ของคนไทยอย่างไร
ความเสียสละ แบ่งปั น มีระเบียบวินัย
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เฉลย

3.

คาถาม
ภาพชุดนี้แสดงถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนาอย่างไร
เป็นแหล่งการศึกษาหาความรู้

4.

คาถาม
1) ภาพชุดนี้แสดงถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนาอย่างไร
ทาให้เกิดประเพณีทดี ่ งี าม

2) นักเรียนจะมีสว่ นร่วมในกิจกรรมในภาพได้อย่างไรบ้าง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน)
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5.

คาถาม
การทีท่ างราชการประกาศให้วนั สาคัญทางพระพุทธศาสนาเป็ นวันหยุดราชการนัน้ มีจุดมุ่งหมายสาคัญคืออะไร
ให้ชาวพุทธเข้าร่วมกิจกรรมในพิธกี รรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาทีใ่ ช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการนาเสนอ
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การแบ่งหน้าทีก่ นั อย่างเหมาะสม
ความร่วมมือกันทางาน
การแสดงความคิดเห็น
การรับฟั งความคิดเห็น
ความมีน้าใจช่วยเหลือกัน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติได้ และบอกความหมายของเพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าที่
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน และปฏิบตั ติ นเพื่อ
สร้างความสามัคคี ปรองดองในหมู่เพื่อน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือตามหลักของศาสนา
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียน
และชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวติ 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
4.5 รูจ้ กั ปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด

5. อยู่อย่างพอเพียง

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
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ระดับคะแนน
3
2
1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยครัง้
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั บิ างครัง้

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พุทธประวัตเิ ป็ นประวัตขิ องพระพุทธเจ้า ซึง่ เป็ นศาสดาของพระพุทธศาสนา การศึกษาพุทธประวัตติ งั ้ แต่ประสูตจิ นถึง
การออกผนวชย่อมทาให้รปู้ ระวัตคิ วามเป็ นมาของพระพุทธศาสนา และได้ขอ้ คิดจากคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.2/2

สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่ประสูตจิ นถึงการออกผนวช หรือประวัตศิ าสดาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่ประสูตจิ นถึงออกผนวชได้
2) บอกข้อคิดหรือประโยชน์ทไ่ี ด้จากการศึกษาความรูเ้ รื่องพุทธประวัตไิ ด้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) สรุปพุทธประวัติ
2) ประสูติ
- เหตุการณ์หลังประสูติ
- การศึกษา
- เทวทูต 4

- แรกนาขวัญ
- การอภิเษกสมรส
- การออกผนวช

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
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(ชั่วโมงที่ 1)

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูนาภาพพุทธประวัตมิ าติดทีป่ ้ ายนิเทศหน้าชัน้ เรียน
2. ครูให้ตวั แทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน ออกมาทายปัญหาจากภาพว่า
ภาพดังกล่าวเป็ นเหตุการณ์ใดในพุทธประวัติ
3. ครูชมเชยผูท้ ต่ี อบถูกต้อง และอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจ
ถึงเหตุการณ์สาคัญบางตอนในพุทธประวัติ
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 การศึกษาพุทธประวัติมีความสาคัญอย่างไร
(ทาให้เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ในพุทธประวัตแิ ละ
ข้อคิดทีไ่ ด้จากพุทธประวัต)ิ

ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2

1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกัน
ศึกษาความรูเ้ รื่อง พุทธประวัติ จากหนังสือเรียน โดยแบ่ง หน้าที่
ความรับผิดชอบในการศึกษาพุทธประวัติ คนละ 1 ตอน ดังนี้
- สมาชิกคนที่ 1 ศึกษาตอน ประสูติ และเหตุการณ์หลังประสูติ
- สมาชิกคนที่ 2 ศึกษาตอน เหตุการณ์สาคัญในงานพิธแี รกนา
ขวัญ
- สมาชิกคนที่ 3 ศึกษาตอน การศึกษา และการอภิเษกสมรส
- สมาชิกคนที่ 4 ศึกษาตอน เหตุการณ์ทพ่ี บเทวทูต 4
- สมาชิกคนที่ 5 ศึกษาตอน การออกผนวช ตรัสรู้ และปรินิพพาน
2. สมาชิกทุกคนศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากหนังสือเรียน หากมีขอ้ สงสัยให้สอบถามครูผสู้ อน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

สมาชิกแต่ละคนผลัดกันเล่าความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาให้สมาชิกใน
กลุ่มฟั งจนครบทุกคน โดยเรียงตามลาดับเหตุการณ์ในพุทธประวัติ และให้
สมาชิกคนอื่นซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจตรงกัน
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 นักเรียนได้ข้อคิ ดอะไรบ้างจากการศึกษา
ความรู้เรื่อง พุทธประวัติ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

(ชั่วโมงที่ 2)

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ
2. สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าผลงานของตนให้สมาชิกคนอื่นใน
กลุ่มฟั งทีละคน แบบเล่าเรื่องรอบวง
3. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลงานในใบงานที่ 2.1 เป็ นผลงาน
ของกลุ่ม
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนจะนาคติ ธรรมที่ได้จากการศึกษา
พุทธประวัติไปปฏิ บตั ิ ในชีวิตประจาวันได้
อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
สื่อการเรียนรู้ :

ใบงานที่ 2.1

1. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอคาตอบในใบงานที่ 2.1 หน้าชัน้ เรียน
โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
2. นักเรียนช่วยกันสรุปพุทธประวัติ โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความ
ถูกต้อง จากนัน้ นักเรียนแต่ละคนจดบันทึกสรุปพุทธประวัตลิ งใน
สมุดบันทึก
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทาแผ่นพับ เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ ไทย
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การบอกความสาคัญของพระพุทธศาสนา
2) การสรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่ประสูตจิ นถึงการออกผนวช


นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรือ่ ง พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ ไทย

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจใบงานที่ 2.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
ตรวจแผ่นพับ เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็ น
เอกลักษณ์ของชาติไทย

ใบงานที่ 2.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง พระพุทธศาสนา
เป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2) บัตรภาพ พุทธประวัติ
3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
ลาดับที่
1
2

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การบอกความสาคัญของพระพุทธศาสนา
การสรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่ประสูตจิ นถึงการออกผนวช
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

=
=
=

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

5-6
3-4

ดี
พอใช้

ต่ากว่า 3

ปรับปรุง
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บัตรภาพ พุ ทธประวัติ

ภาพการประสูติ

ภาพการขนานพระนาม

ภาพการอภิ เษกสมรส

ภาพการออกผนวช

ภาพการตรัสรู้

ภาพการปริ นิพพาน
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาหมายเลขหน้าภาพไปเรียงลาดับตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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สรุป
 นักเรียนได้ขอ้ คิดจากการศึกษาพุทธประวัติ คือ
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ

เฉลย

ชี้แจง ให้นกั เรียนนาหมายเลขหน้าภาพไปเรียงลาดับตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4, 9, 2, 5, 1, 3, 6, 8, 7
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สรุป
 นักเรียนได้ขอ้ คิดจากการศึกษาพุทธประวัติ คือ

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

การทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติ กรรม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

ความมีวินัย
3

2

1

ความมีน้าใจ
เอื้อเฟื้ อ
เสียสละ
3 2 1

การรับฟัง
ความคิ ดเห็น

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การตรงต่อ
เวลา

3

3

3

2

1

2

1

2

1

รวม
15
คะแนน

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

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

ความร่วมมือ
กันทา
กิ จกรรม

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การรับฟัง
ความคิ ดเห็น

ความตัง้ ใจ
ทางาน

การแก้ไข
ปัญหา/หรือ
ปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

3

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

รวม
15
คะแนน

1

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

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติได้ และบอกความหมายของเพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าที่
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน และปฏิบตั ติ นเพื่อ
สร้างความสามัคคี ปรองดองในหมู่เพื่อน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือตามหลักของศาสนา
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียน
และชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวติ 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
4.5 รูจ้ กั ปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด

5. อยู่อย่างพอเพียง

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
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ระดับคะแนน
3
2
1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยครัง้
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั บิ างครัง้

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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บันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
ตอนที่ 1

นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ป.2/1, ป.2/2)
 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

ความเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิ นคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน)
มาตรฐานที ่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสมา่ เสมอ
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ
และปั ญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั ่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทดี ่ แี ละให้เกียรติผอู้ นื ่
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

มาตรฐานที ่ 2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิ ยมทีพ่ ึงประสงค์
2.1
2.2
2.3
2.4

มีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตร
เอื้ออาทรผูอ้ นื ่ และกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ พี ระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม

มาตรฐานที ่ 3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อ่ ง
3.1
3.2
3.3
3.4

มีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่ ต่างๆ รอบตัว
มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตัง้ คาถามเพือ่ ค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติม
เรียนรูร้ ่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ การเรียนรูร้ ะหว่างกัน
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ ละนาเสนอผลงาน

มาตรฐานที ่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิ ดอย่างเป็ นระบบ คิ ดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
4.1
4.2
4.3
4.4

สรุปความคิดจากเรือ่ งทีอ่ ่าน ฟั ง และดู และสือ่ สารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
นาเสนอวิธคี ดิ วิธแี ก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธกี ารของตนเอง
กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใิ จ

มาตรฐานที ่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
5.1
5.2
5.3
5.4

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์

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

วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั ่นพัฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
ทางานร่วมกับผูอ้ นื ่ ได้
มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ
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ร้อยละ

