หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี
เวลา 3 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.2

ป.2/1
ป.2/2

ปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนดได้ถูกต้อง
ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี พิธกี รรม และวันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนดได้ถูกต้อง

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธทีด่ พี งึ ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี พิธกี รรมทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการทาบุญตักบาตร และปฏิบตั ติ นตาม
มรรยาทชาวพุทธในการประนมมือ การไหว้ การกราบ การนัง่ การยืน และการเดินอย่างถูกต้อง
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) การฝึกปฏิบตั มิ รรยาทชาวพุทธ
- การประนมมือ
- การไหว้
- การกราบ
- การนัง่
- การยืน การเดิน
2) การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธกี รรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- ระเบียบพิธกี ารบูชาพระรัตนตรัย
- การทาบุญตักบาตร
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

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

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 เรื่อง ชาวพุทธทีด่ ี
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง การทาบุญตักบาตร
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

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

- สังเกตการสาธิตการทาบุญตักบาตร และมรรยาทชาวพุทธ
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง ชาวพุทธทีด่ ี
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 หน้ าที่ชาวพุทธ

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูให้นกั เรียนดูภาพการทาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสาคัญต่างๆ
2. ครูให้ตวั แทนนักเรียนออกมาสาธิตการปฏิบตั ติ นในการทาบุญตักบาตรตามขัน้ ตอน
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามความสมัครใจ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั ติ นในการทาบุญตักบาตร
ตามแบบอย่างของวิทยากรทีม่ าสาธิตในขัน้ ที่ 1
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั ติ นในการทาบุญตักบาตรตามขัน้ ตอนทีก่ าหนด จากนัน้ ครูแนะนานักเรียนแต่ละกลุ่มให้
ปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้องเหมาะสมในการทาบุญตักบาตร
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั ติ นในการทาบุญตักบาตรตามขัน้ ตอนทีก่ าหนด แล้วผลัดกันแนะนาสมาชิกคนอื่นใน
กลุ่มให้ปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้อง
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญ และขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ นในการทาบุญตักบาตร
3. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง การทาบุญตักบาตร เป็ นการบ้าน
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เรื่องที่ 2 มรรยาทชาวพุทธ

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
ครูให้ตวั แทนนักเรียนทีไ่ ด้รบั การฝึกมรรยาทชาวพุทธ จากครูผสู้ อนมาสาธิตมรรยาทชาวพุทธ
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับมรรยาทชาวพุทธตามแบบสาธิตในขัน้ ที่ 1
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนกลุ่มเดิมฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับมรรยาทชาวพุทธ และผลัดกันเสนอแนะ โดยมีครูเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาการปฏิบตั ติ น
ทีถ่ ูกต้อง
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจับคู่กนั ฝึกมรรยาทชาวพุทธ ตามทีก่ าหนด แล้วผลัดกันตรวจสอบความถูกต้อง
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นเกี่ยวกับมรรยาทชาวพุทธในอิรยิ าบถต่างๆ
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนสาธิ ตการทาบุญตักบาตร และมรรยาทชาวพุทธ โดยให้ครอบคลุม
ประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง ชาวพุทธทีด่ ี
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2) บัตรภาพ
3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การทาบุญตักบาตร
9.2 แหล่งการเรียนรู้

- วิทยากร
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การประเมินชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการสาธิตการทาบุญตักบาตร และมรรยาทชาวพุทธ
คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
สาธิตการทาบุญตักบาตรได้
สาธิตการทาบุญตักบาตรได้
1. การสาธิ ตการทาบุญ สาธิตการทาบุญตักบาตรได้
ถูกต้องเหมาะสมทุกขัน้ ตอน
ถูกต้องเหมาะสม เกือบครบ
ถูกต้องเหมาะสมบางขัน้ ตอน
ตักบาตร
ทุกขัน้ ตอน
สาธิตมรรยาทชาวพุทธได้
สาธิตมรรยาทชาวพุทธได้ถูกต้อง
2. การสาธิ ตมรรยาทชาว สาธิตมรรยาทชาวพุทธใน
ถูกต้อง 3-5 ท่า
1-2 ท่า
พุทธในการประนมมือ การประนมมือ การไหว้
การกราบ การนั ่ง การยืน
การไหว้ การกราบ
การเดิน ได้ถูกต้องครบ 6 ท่า
การนัง่ การยืน
การเดิ น
รายการประเมิ น

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

5-6

ดี

3-4
ต่ากว่า 3

พอใช้
ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. สมชายทาบุญตักบาตรในตอนเช้า หากสมชายต้องการถวาย
ดอกไม้ธูปเทียน ต้องปฏิบตั อิ ย่างไร จึงจะถูกต้อง
ก. วางไว้บนบาตร
ข. ถวายกับมือพระภิกษุสามเณร
ค. ใส่ลงในย่ามของพระภิกษุสามเณร

7. ใครนังต่
่ อหน้าพระภิกษุได้ถูกต้องเหมาะสมทีส่ ุด
ก. เด็กหญิงกุง้ นั ่งไขว่หา้ ง
ข. เด็กหญิงกิง่ นั ่งขัดสมาธิ
ค. เด็กหญิงก้อยนังพั
่ บเพียบ

2. การทาบุญตักบาตร มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
ก. เป็ นการแสดงตนว่า ตนเป็ นผูม้ ฐี านะร่ารวย
ข. เป็ นการสะเดาะเคราะห์ และก่อให้เกิดโชคลาภ
ค. เป็ นการช่วยอนุเคราะห์พระภิกษุ สามเณร เพราะ
พระภิกษุ สามเณรไม่ได้ประกอบอาชีพ
3. ใครปฏิบตั ติ นในการทาบุญตักบาตรได้ถูกต้องเหมาะสมทีส่ ุด
ก. สมบัตถิ อดรองเท้าก่อนจะตักบาตร
ข. สมพักตร์ตงั ้ จิตอธิษฐานก่อนตักบาตรโดยถือขันข้าว
วางทีห่ น้าตัก
ค. สมควรกรวดน้าอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่ผลู้ ่วงลับไปแล้ว
ก่อนการตักบาตร
4. เมื่อเดินสวนกับพระสงฆ์ ควรเดินอย่างไร
ก. หยุดยืนเฉยๆ
ข. หลบชิดขวา แล้วยกมือไหว้
ค. หลบชิดซ้าย แล้วยกมือไหว้

6. การไหว้ ตรงกับคาบาลีว่าอย่างไร
ก. อัญชลี
ข. วันทา
ค. อภิวาท

8. การนังที
่ ส่ ุภาพ ควรนั ่งอย่างไร
ก. พับเพียบ
ข. ขัดสมาธิ
ค. ไขว่หา้ ง
9. ใครปฏิบตั ติ นเหมาะสมทีส่ ุดตามหน้าทีข่ องพุทธศาสนิกชน
ก. หน่อยสวมรองเท้าขณะตักบาตร
ข. นิดนังขั
่ ดสมาธิขณะทีพ่ ระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา
ค. น้อยยืนตรง ส้นเท้าชิด ปลายเท้าแยกเล็กน้อย
มือประสานกันข้างหน้า เมื่อสนทนากับพระสงฆ์
10. เพราะเหตุใด ชาวพุทธจึงควรบูชาพระรัตนตรัย
ก. เพื่อระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่
ข. เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ค. เพื่อระลึกถึงพระคุณของบุคคลทีเ่ คยช่วยเหลือเรา
ในอดีต

5. การเดินตามพระสงฆ์ ควรเว้นระยะห่างเท่าไร
ก. 2-3 ก้าว
ข. 3-4 ก้าว
ค. 4-5 ก้าว

ตัวชี้วดั ส 1.2 ข้อ 1-2
1. ข

2. ค

3. ก

4. ค

5. ก

6. ก

7. ค

8. ก

9. ค

10. ข

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หน้าที่ชาวพุทธ
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธทีด่ พี งึ ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี พิธกี รรมทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการทาบุญตักบาตรได้อย่างถูกต้อง
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2

ป.2/2

ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี พิธกี รรม และวันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนดได้ถูกต้อง

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกจุดมุ่งหมายในการทาบุญตักบาตรได้
2) ปฏิบตั ติ นในการทาบุญตักบาตรได้ถูกต้องเหมาะสม
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธกี รรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- ระเบียบพิธกี ารบูชาพระรัตนตรัย
- การทาบุญตักบาตร
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง ชาวพุทธทีด่ ี

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. บัตรภาพ

2. วิทยากร

1. ครูให้นักเรียนดูภาพการทาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสาคัญ
ต่างๆ เช่น วันขึน้ ปี ใหม่ วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ตักบาตร
เป็ นประจาทุกเช้า เป็ นต้น
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
3. ครูให้ตวั แทนนักเรียนออกมาสาธิตการปฏิบตั ติ นในการทาบุญ
ตักบาตร ตามขัน้ ตอน ดังนี้
1) การจัดเตรียมอาหารสาหรับตักบาตร
2) ถอดรองเท้าก่อนตักบาตร
3) ตัง้ จิตอธิษฐานก่อนตักบาตร
4) ตักอาหารใส่บาตร
5) ถวายดอกไม้ ธูปเทียน
6) กรวดน้าอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่ผลู้ ่วงลับ

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 การทาบุญตักบาตรมีความสาคัญอย่างไร
(ทาให้จติ ใจสบายเป็นการสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา)

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
แหล่งการเรียนรู้ : วิทยากร

นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ 5 คน ตามความสมัครใจ ให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั ติ นในการทาบุญตักบาตร ตามแบบอย่างของ
วิทยากรทีม่ าสาธิตในขัน้ ที่ 1

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั ติ นในการทาบุญตักบาตรตามขัน้ ตอน
โดยเริม่ ตัง้ แต่การจัดเตรียมอาหารสาหรับตักบาตร ถอดรองเท้า
ก่อนตักบาตร ตัง้ จิตอธิษฐานก่อนตักบาตร ตักอาหารใส่บาตร
ถวายดอกไม้ ธูปเทียน และกรวดน้าอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่ผลู้ ่วงลับ
2. ครูแนะนานักเรียนแต่ละกลุ่มให้ปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้องเหมาะสมในการ
ทาบุญตักบาตร
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนปฏิ บตั ิ ตนอย่างเหมาะสมในการ
ทาบุญตักบาตรอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.1

4. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั ติ นในการทาบุญตักบาตรตามขัน้ ตอน
โดยเริม่ ตัง้ แต่การจัดเตรียมอาหารสาหรับตักบาตร ถอดรองเท้า
ก่อนตักบาตร ตัง้ จิตอธิษฐานก่อนตักบาตร ตักอาหารใส่บาตร
ถวายดอกไม้ ธูปเทียน และกรวดน้าอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่ผลู้ ่วงลับ
แล้วผลัดกันแนะนาสมาชิกคนอืน่ ในกลุ่มให้ปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้อง
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญ และขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ น
ในการทาบุญตักบาตร
6. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง การทาบุญ
ตักบาตร ส่งครูเป็ นการบ้าน

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
ตรวจใบงานที่ 1.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
ใบงานที่ 1.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2) บัตรภาพ การทาบุญตักบาตร
3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การทาบุญตักบาตร
8.2 แหล่งการเรียนรู้

- วิทยากร
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เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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



บัตรภาพ การทาบุญตักบาตร

ภาพตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่

ภาพตักบาตรตอนเช้า

ภาพตักบาตรดอกไม้

ภาพตักบาตรข้าวเหนี ยว
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การทาบุญตักบาตร
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

1. การทาบุญตักบาตร มีจุดมุ่งหมายเพือ่ อะไร

2. การทาบุญตักบาตร ส่งผลดีต่อตนเองอย่างไร

3. การทาบุญตักบาตร มีขนั ้ ตอนสาคัญอย่างไร เขียนอธิบายมาพอเข้าใจ
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การทาบุญตักบาตร
คาชี้แจง

เฉลย

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

1. การทาบุญตักบาตร มีจุดมุ่งหมายเพือ่ อะไร
เป็นการช่วยอนุเคราะห์พระภิกษุ สามเณร เพราะพระภิกษุ สามเณรไม่ได้ประกอบอาชีพอย่างชาวบ้านทัวไป
่
แต่เป็นผูศ้ กึ ษาพระธรรมคาสอน เพือ่ นามาปฏิบตั ิ และอบรมสั ่งสอนชาวพุทธ อีกทัง้ เป็นการแสดงน้ าใจแห่งการเสียสละ
ถือเป็นการบริจาคทานอย่างหนึง่

2. การทาบุญตักบาตร ส่งผลดีต่อตนเองอย่างไร
1) เป็นการสร้างบุญกุศล
2) เป็นการแสดงน้ าใจแห่งการเสียสละ
3) ทาจิตใจให้ผ่องใส
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

3. การทาบุญตักบาตร มีขนั ้ ตอนสาคัญอย่างไร เขียนอธิบายมาพอเข้าใจ
1) จัดเตรียมอาหารคาว หวาน ทีจ่ ะตักบาตร
2) ถอดรองเท้าก่อนจะตักบาตร เพือเป็
่ นการแสดงความเคารพต่อพระภิกษุสามเณรผูร้ บั บิณฑบาต
3) ควรตัง้ จิตอธิษฐานก่อนตักบาตร โดยถือขันข้าวด้วยมือทัง้ สอง นังลง
่ ยกขันข้าวขึ้นเสมอหน้าผาก
แล้วตัง้ จิตอธิษฐาน
4) เมือ่ อธิษฐานแล้วลุกขึ้น ตักข้าวให้เต็มทัพพีบรรจงใส่บาตร อย่าให้เมล็ดข้าวหล่นออกนอกบาตร
หากมีเมล็ดข้าวติดทัพพีหา้ มเคาะบาตร และไม่ชวนพระภิกษุ สามเณร สนทนาขณะตักบาตร
5) หากเป็นผูช้ ายให้ถวายดอกไม้ ธูปเทียนกับมือพระภิกษุ สามเณร ส่วนผูห้ ญิงให้วางไว้บนฝาบาตร
เสร็จแล้วยกมือไหว้ดว้ ยความเคารพ
6) หลังจากตักบาตรแล้ว ให้กรวดน้ าอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่ผลู้ ่วงลับไปแล้ว
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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
ชื่อ

การทางานรายบุคคล

ชัน้

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ 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
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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)

เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธทีด่ พี งึ ปฏิบตั ติ นตามมรรยาทชาวพุทธในการประนมมือ การไหว้ การกราบ การนัง่ การยืน การเดินอย่าง
ถูกต้อง
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2

ป.2/1

ปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนดได้ถูกต้อง

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกจุดมุ่งหมายในการปฏิบตั ติ นตามมรรยาทชาวพุทธได้
2) ปฏิบตั ติ นตามมรรยาทชาวพุทธในการประนมมือ การไหว้ การกราบ การนัง่ การยืน การเดินได้อย่างถูกต้อง
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• การฝึกปฏิบตั มิ รรยาทชาวพุทธ
- การประนมมือ
- การกราบ
- การยืน การเดิน

- การไหว้
- การนัง่

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. รักความเป็ นไทย
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(ชั่วโมงที่ 1-2)

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

แหล่งการเรียนรู้ : วิทยากร

1. ครูให้ตวั แทนนักเรียนทีไ่ ด้รบั การฝึกมรรยาทชาวพุทธ
จากครูผสู้ อนมาสาธิตมรรยาทชาวพุทธ ในเรื่องต่อไปนี้
1) การประนมมือ 2) การไหว้ 3) การกราบ
4) การนัง่
5) การยืน
6) การเดิน
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 การปฏิ บตั ิ ตนตามมรรยาทชาวพุทธที่ถกู ต้อง
มีความสาคัญอย่างไร
(ทาให้เป็นผูม้ บี ุคลิกงดงาม และเป็นการอนุรกั ษ์
มรรยาททีด่ งี ามของชาวพุทธ)

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
แหล่งการเรียนรู้ : วิทยากร

นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับมรรยาทชาวพุทธตามแบบสาธิต
ในขัน้ ที่ 1

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ฝึกปฏิบตั ติ น
เกีย่ วกับมรรยาทชาวพุทธ แล้วผลัดกันเสนอแนะ โดยมีครูเป็ นผูใ้ ห้
คาแนะนาในการปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้องเหมาะสม

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจับคู่กนั ฝึกมรรยาทชาวพุทธเกีย่ วกับ
การประนมมือ การไหว้ การกราบ การนั ่ง การยืน การเดิน
แล้วผลัดกันตรวจสอบความถูกต้อง
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับ
มรรยาทชาวพุทธในอิรยิ าบถต่างๆ
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 นักเรียนมีวิธีการปฏิ บตั ิ ตนตามมรรยาท
ชาวพุทธในเรื่อง การประนมมือ การไหว้
การกราบ การนัง่ การยืน การเดิ นอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

(ชั่วโมงที่ 2)

• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนสาธิ ตการทาบุญตักบาตร และมรรยาทชาวพุทธ โดยให้ครอบคลุมประเด็น
ตามทีก่ าหนด ดังนี้
1. การสาธิตการทาบุญตักบาตร
2. การสาธิตมรรยาทชาวพุทธในการประนมมือ การไหว้ การกราบ การนัง่ การยืน การเดิน


นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง ชาวพุทธทีด่ ี

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และรักความเป็ นไทย
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
สังเกตการสาธิตการทาบุญตักบาตร และมรรยาท
ชาวพุทธ

เครื่องมือ
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
แบบประเมินการสาธิตการทาบุญตักบาตร
และมรรยาทชาวพุทธ

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

- หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
8.2 แหล่งการเรียนรู้

- วิทยากร
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เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการสาธิตการทาบุญตักบาตร และมรรยาทชาวพุทธ
ลาดับที่

รายการประเมิ น

1

การสาธิตการทาบุญตักบาตร
การสาธิตมรรยาทชาวพุทธในการประนมมือ การไหว้ การกราบ
การนัง่ การยืน การเดิน
รวม

2

3

ระดับคะแนน
2

1

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

=
=
=

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

5-6

ดี

3-4

พอใช้

ต่ากว่า 3

ปรับปรุง

231

พระพุทธศาสนา ป.2

แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การลาดับขัน้ ตอนของเนื้อเรื่อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
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

ความตัง้ ใจ
ทางาน
3 2 1

ความ
รับผิดชอบ
3

2

1

การตรงต่อ
เวลา

ความสะอาด
เรียบร้อย

ผลสาเร็จของ
งาน

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

233

พระพุทธศาสนา ป.2

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การทางาน
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย

3

3

3

2

1

2

1

2

1

ความมีน้าใจ
3

2

1

การมี
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม
3 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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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 1.2 (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

