หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำควำมสุข
เวลา 8 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.2/4
ป.2/5
ป.2/7

บอกความหมาย ความสาคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ชื่นชมการทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว และในโรงเรียนตามหลักศาสนา
บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความสาคัญของคัมภีรข์ องศาสนาทีต่ นนับถือและศาสนาอื่นๆ

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระรัตนตรัยมีความสาคัญต่อผูท้ น่ี บั ถือพระพุทธศาสนา ดังนัน้ ชาวพุทธจึงต้องแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย
ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา ชื่นชมการทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและโรงเรียน
นอกจากนัน้ ยังต้องมีความรูใ้ นชื่อศาสนา ศาสดา ความสาคัญของคัมภีรข์ องศาสนาทีต่ นนับถือและศาสนาอื่น
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พระรัตนตรัย
(1) ศรัทธา
2) โอวาท 3
(1) ไม่ทาชัว่
- เบญจศีล
(2) ทาความดี
- เบญจธรรม
- หิริ – โอตตัปปะ
- สังคหวัตถุ 4
- ฆราวาสธรรม 4
- กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ และโรงเรียน
- มงคล 38
➢ กตัญญู
➢ สงเคราะห์ญาติพน่ี ้อง
(3) ทาจิตให้บริสุทธิ ์ (บริหารจิตและเจริญปั ญญา)
3) พุทธศาสนสุภาษิต
(1) นิมติ ฺต สาธุรปู าน กตัญฺญู กตเวทิตา : ความกตัญญูเป็ นเครื่องหมายของคนดี
(2) พฺรหฺมาติ มาตาปิ ตโร : มารดาบิดาเป็ นพรหมของบุตร
4) ตัวอย่างการกระทาความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน
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5) ชื่อศาสนา ศาสดา และคัมภีรข์ องศาสนาต่างๆ
(1) พระพุทธศาสนา
- ศาสดา : พระพุทธเจ้า
- คัมภีร์ : พระไตรปิ ฎก
(2) ศาสนาอิสลาม
- ศาสดา : มุฮมั มัด
- คัมภีร์ : อัลกุรอาน
(3) คริสต์ศาสนา
- ศาสดา : พระเยซู
- คัมภีร์ : ไบเบิล
(4) ศาสนาฮินดู
- ศาสดา : ไม่มศี าสดา
- คัมภีร์ : พระเวท พราหมณะ อุปนิษทั อารัณยกะ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1)
2)
3)
4)
5)

ทักษะการตีความ
ทักษะการแปลความ
ทักษะการหาความเชื่อพืน้ ฐาน
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะการทาให้กระจ่าง

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
1. สมุดบันทึกความดี เรื่อง ความดีทฉ่ี นั เคยทา (ชิ้นงานที ่ 1)
2. แผนผังความคิด เรื่อง ศาสนาในประเทศไทย (ชิ้นงานที ่ 2)
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7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่อง หลักธรรมนาความสุข
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระรัตนตรัย
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง เบญจศีล
ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง เบญจธรรม
ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง หิริ – โอตตัปปะ
ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง สังคหวัตถุ 4
ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง ฆราวาสธรรม 4
ตรวจใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38 และพุทธศาสนสุภาษิต
ตรวจใบงานที่ 7.1 เรื่อง การกระทาความดี
ตรวจใบงานที่ 7.2 เรื่อง หลอมรวมความดี
ตรวจใบงานที่ 8.1 เรื่อง ศาสนาน่ารู้
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่อง หลักธรรมนาความสุข
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

1) ตรวจสมุดบันทึกความดี เรื่อง ความดีทฉ่ี นั เคยทา (ชิ้นงานที ่ 1)
2) ตรวจแผนผังความคิด เรื่อง ศาสนาในประเทศไทย (ชิ้นงานที ่ 2)
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง หลักธรรมนาความสุข
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 พระรัตนตรัย

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คเล่าเรือ่ งรอบวง

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยให้ตวั แทนนักเรียนปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด จากนัน้ นักเรียนทุกคนกล่าวคา
บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน เพือ่ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม และคุณของพระสงฆ์
2. ครูให้นกั เรียนช่วยกันอธิบายความหมายของพระรัตนตรัย โดยมีครูอธิบายเสริมเพิม่ เติม
3. นักเรียนเล่าความรูส้ กึ ประทับใจในกิจกรรมต่างๆ ทีม่ กี ารสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนเข้าสูก่ จิ กรรม
หรือพิธกี รรมอื่นต่อไป
4. ครูอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจว่า การแสดงความเคารพพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์บูชาคุณพระรัตนตรัยนัน้ เป็ น
วิธกี ารหนึ่งทีส่ อดคล้องกับโอวาทข้อที่ 3 การทาจิตใจให้บริสุทธิผ่์ องใส
ขัน้ สอน
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วชีน้ าให้นกั เรียนเห็นความสาคัญของการ
ทางานร่วมกัน และการปฏิบตั ติ ามกติกาของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง ความสาคัญและการแสดงความเคารพพระรัตนตรัย จาก
หนังสือเรียน
3. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาเกีย่ วกับความสาคัญและการแสดงความเคารพ
พระรัตนตรัย โดยเล่าทีละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง ตามประเด็นทีก่ าหนด
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันนาความรูท้ ไ่ี ด้มาเป็ นพืน้ ฐานในการทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระรัตนตรัย เสร็จแล้ว
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
5. ครูสมุ่ ตัวแทนกลุ่มนาเสนอใบงานที่ 1.1 และให้กลุ่มทีม่ คี วามคิดเห็นแตกต่างนาเสนอเพิม่ เติม โดยครูเป็ นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมาย ความสาคัญ และการเคารพพระรัตนตรัย จากนัน้ ครูแนะนาให้นกั เรียน
ทุกคนปฏิบตั ติ นในการเคารพพระรัตนตรัยในการดาเนินชีวติ ประจาวัน และการฝึกจิตให้สงบหลังจากการสวดมนต์บูชา
พระรัตนตรัย
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เรื่องที่ 2 เบญจศีล – เบญจธรรม

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่คิดสีส่ หาย

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูนาข่าวเกีย่ วกับพลเมืองดี มาเล่าให้นกั เรียนฟั ง แล้วให้นกั เรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงข้อคิดสาคัญหรือ
คุณธรรมทีไ่ ด้จากข่าว
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงความรูใ้ ห้นกั เรียนเข้าใจว่า การกระทาดังกล่าวนัน้ สอดคล้องกับหลักธรรมเบญจศีล –
เบญจธรรม
ขัน้ สอน
1. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง เบญจศีล – เบญจธรรม จากหนังสือเรียน จากนัน้ ให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายประเด็นสาคัญทีไ่ ด้จากการศึกษา
2. สมาชิกในแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันทาใบงาน ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง เบญจศีล
- คู่ท่ี 2 ทาใบงานที่ 2.2 เรื่อง เบญจธรรม
3. สมาชิกแต่ละคู่นาผลงานในใบงานที่ 2.1-2.2 มาเล่าให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งภายในกลุ่มฟั ง และช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
4. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 2.1-2.2 จากนัน้ ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจผลงานใน
ใบงาน
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจศีล – เบญจธรรม และให้นกั เรียนนาไปปฏิบตั พิ ร้อม
บันทึกผลการปฏิบตั ลิ งในสมุดบันทึกความดี
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เรื่องที่ 3 หิ ริ - โอตตัปปะ

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก

ขัน้ ที่ 1 สังเกต
ครูนาข่าวการกระทาของบุคคลทีแ่ สดงถึงความละอาย ความเกรงกลัวต่อการทาความชัว่ มาเล่าให้นกั เรียนฟั ง
และให้นกั เรียนแสดงความรูส้ กึ ต่อการกระทาของบุคคลในข่าว ซึง่ เป็ นการแสดงความรูส้ กึ ในทางทีด่ ี
ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์ วิ จารณ์
1. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง หิริ – โอตตัปปะ จากหนังสือเรียน และร่วมกันอภิปรายในประเด็น
สาคัญ
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บทสนทนาในใบงานที่ 3.1 เรื่อง หิ ริ – โอตตัปปะ แล้วตอบคาถามตามหัวข้อ
ทีก่ าหนด
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงานที่ 3.1 จากนัน้ ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงาน
ในใบงาน โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง และให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 3 สรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการกระทาความดีทส่ี อดคล้องกับหิริ – โอตตัปปะ และให้นกั เรียนนาไปปฏิบตั ิ
พร้อมบันทึกผลการปฏิบตั ลิ งในสมุดบันทึกความดี
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เรื่องที่ 4 สังคหวัตถุ 4

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่ตรวจสอบ

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูนาข่าวเกีย่ วกับการอยู่ร่วมกันในสังคมทีม่ กี ารช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน มาเล่าให้นกั เรียนฟั ง
2. ครูให้นกั เรียนบอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการฟั งข่าว จากนัน้ ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า การกระทาของบุคคล
ในข้อ 1 นัน้ สอดคล้องกับการปฏิบตั ติ นตามหลักสังคหวัตถุ 4
ขัน้ สอน
1. ครูอธิบายความรูใ้ ห้นกั เรียนฟั งเกีย่ วกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อง สังคหวัตถุ 4
2. นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ช่วยกันทาใบงานที่ 4.1 เรื่อง สังคหวัตถุ 4 โดยให้แต่ละคู่
ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีก่ าหนด
3. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 4.1 หน้าชัน้ เรียน แล้วให้กลุ่มอื่นทีม่ ผี ลงานแตกต่างได้นาเสนอ
เพิม่ เติม โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญของการปฏิบตั ติ นตามหลักสังคหวัตถุ 4 และครูมอบหมายให้นกั เรียนแต่ละคน
นาไปปฏิบตั ิ พร้อมบันทึกผลการปฏิบตั ลิ งในสมุดบันทึกความดี
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เรื่องที่ 5 ฆราวาสธรรม 4

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูนาภาพบุคคลทีม่ กี ารกระทาทีแ่ สดงถึงความซื่อสัตย์ ความอดทน และการบริจาคหรือการ เสียสละ
มาให้นกั เรียนดู แล้วให้นกั เรียนช่วยกันบอกความดีของบุคคลดังกล่าว
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า การกระทาดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมฆราวาสธรรม 4
ขัน้ สอน
ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันแสวงหาความรูเ้ รื่อง ฆราวาสธรรม 4 จากหนังสือเรียน
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้

สมาชิกแต่ละคนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาสนทนาแลกเปลีย่ นความรูก้ นั ในประเด็นสาคัญ
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์กรณีศกึ ษาและตอบคาถามในใบงานที่ 5.1 เรื่อง ฆราวาสธรรม 4
2. ครูสมุ่ ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 5.1 หน้าชัน้ เรียน และให้กลุ่มทีม่ ผี ลงานแตกต่างกัน
ได้นาเสนอเพิม่ เติม โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มวางแผนการปฏิบตั ติ นตามหลักฆราวาสธรรม 4
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ

นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ติ นตามหลักฆราวาสธรรม 4 (นอกห้องเรียน) แล้วบันทึกผลการปฏิบตั ลิ งในสมุดบันทึก
ความดี
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรูเ้ รื่อง ฆราวาสธรรม 4
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เรื่องที่ 6 มงคล 38 และพุทธศาสนสุภาษิ ต

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูเล่านิทานเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที ให้นกั เรียนฟั ง แล้วให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงข้อคิด
และคุณธรรมทีไ่ ด้จากนิทาน
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า ความกตัญญูเป็ นเครื่องหมายของคนดี และนอกจากนัน้ เรายังควร
สงเคราะห์ญาติพน่ี ้อง
ขัน้ สอน
ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง มงคล 38 และพุทธศาสนสุภาษิต จากหนังสือเรียน โดยให้ครอบคลุม
ประเด็นตามทีก่ าหนด
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้

สมาชิกแต่ละคนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาสนทนาแลกเปลีย่ นความรูก้ นั ในประเด็นสาคัญ
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาเป็ นพืน้ ฐานในการทาใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38
และพุทธศาสนสุภาษิ ต
2. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 6.1 แล้วให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน
3. ครูและนักเรียนช่วยกันวางแนวทางการปฏิบตั ติ นตามมงคล 38 ในเรื่อง ความกตัญญู และการสงเคราะห์ญาติ
พีน่ ้อง และพุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ความกตัญญูเป็ นเครื่องหมายของคนดี และมารดาเป็ นพรหมของบุตร
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ

สมาชิกแต่ละคนปฏิบตั ติ นตามมงคล 38 ในเรื่อง ความกตัญญู และการสงเคราะห์ญาติพน่ี ้อง และพุทธศาสนสุภาษิต ในเรื่อง ความกตัญญูเป็ นเครื่องหมายของคนดี และมารดาเป็ นพรหมของบุตร แล้วบันทึกผลการปฏิบตั ลิ ง
ในสมุดบันทึกความดี
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรูเ้ รื่อง มงคล 38 และพุทธศาสนสุภาษิต
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เรื่องที่ 7 การกระทาความดี

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
1. ครูให้นกั เรียนเล่าการกระทาความดีของตนทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในชีวติ ประจาวัน ซึง่ นักเรียนอาจนามาจากสมุดบันทึกความ
ดีทค่ี รูมอบหมายให้นกั เรียนปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ รียนไปแล้ว (ในเรื่องที่ 1-6)
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเห็นถึงความสาคัญของการทาความดีของตนเอง
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง ตัวอย่างการกระทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว และบุคคลใน
โรงเรียน จากหนังสือเรียน
ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
สมาชิกแต่ละกลุ่มผลัดกันนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาอภิปรายร่วมกันในสาระสาคัญเกีย่ วกับแบบอย่างการทา
ความดี และผลของการกระทาทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
1. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 7.1 เรื่อง การกระทาความดี เสร็จแล้วผลัดกันเล่าผลงานของตนเองในใบงาน
ให้สมาชิกคนอื่นๆ ภายในกลุ่มฟั ง
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มรวบรวมผลงานในใบงานที่ 7.1 ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม มาวิเคราะห์ตามประเด็นทีก่ าหนด
ในใบงานที่ 7.2 เรื่อง หลอมรวมความดี
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
สมาชิกแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 7.1-7.2 หน้าชัน้ เรียน โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความ
ถูกต้อง
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนจัดทาสมุดบันทึกความดี เรื่อง ความดีที่ฉันเคยทา
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
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เรื่องที่ 8 ศาสนาน่ ารู้

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
ครูนาภาพศาสนพิธขี องของศาสนาต่างๆ มาให้นกั เรียนดู แล้วให้นกั เรียนช่วยกันบอกว่า เป็ นศาสนพิธขี องศาสนาใด
โดยครูคอยกระตุน้ ให้นกั เรียนทุกคนมีสว่ นร่วมในการตอบคาถาม
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรูเ้ กี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
จากหนังสือเรียน โดยแบ่งหน้าทีก่ นั ศึกษาคนละ 1 ศาสนา ตามประเด็นทีก่ าหนด
ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
สมาชิกแต่ละคนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มฟั ง โดยเรียงลาดับตามประเด็นทีก่ าหนด
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกันทาใบงานที่ 8.1 เรื่อง ศาสนาน่ ารู้ เสร็จแล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลงาน
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
1. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 8.1 แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
2. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสาคัญของศาสนาน่ารูใ้ นประเด็น สถานทีเ่ กิด ศาสดา คัมภีรท์ างศาสนา โดยมีครูเป็ น
ผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิ ด เรื่อง ศาสนาในประเทศไทย
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง หลักธรรมนาความสุข
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
ตัวอย่างข่าว
นิทาน
บัตรภาพ
โต๊ะหมู่บูชา
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระรัตนตรัย
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง เบญจศีล
ใบงานที่ 2.2 เรื่อง เบญจธรรม
ใบงานที่ 3.1 เรื่อง หิริ – โอตตัปปะ
ใบงานที่ 4.1 เรื่อง สังคหวัตถุ 4
ใบงานที่ 5.1 เรื่อง ฆราวาสธรรม 4
ใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38 และพุทธศาสนสุภาษิต
ใบงานที่ 7.1 เรื่อง การกระทาความดี
ใบงานที่ 7.2 เรื่อง หลอมรวมความดี
ใบงานที่ 8.1 เรื่อง ศาสนาน่ารู้

9.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินสมุดบันทึกควำมดี เรื่อง ควำมดีที่ฉนั เคยทำ
รายการประเมิ น
1. การเขียนบันทึก
การปฏิ บตั ิ ตนตาม
หลักธรรมโอวาท 3
2. การวิ เคราะห์การ
กระทาตามหลักธรรม
โอวาท 3
3. การเขียนบันทึกการ
ทาความดีของตนเอง
บุคคลในครอบครัว
และบุคคลในโรงเรียน

(ชิ้นงานที่ 1)

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
เขียนบันทึกการปฏิบตั ติ นตาม เขียนบันทึกการปฏิบตั ติ นตาม เขียนบันทึกการปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมโอวาท 3 ได้
หลักธรรมโอวาท 3 ได้
หลักธรรมโอวาท 3 ได้
5 พฤติกรรม และมีหลักฐาน
3-4 พฤติกรรม และมีหลักฐาน 1-2 พฤติกรรม และมีหลักฐาน
ประกอบ
ประกอบ
ประกอบ
วิเคราะห์การกระทาตาม
วิเคราะห์การกระทาตาม
วิเคราะห์การกระทาตาม
หลักธรรมโอวาท 3 ได้ถกู ต้อง หลักธรรมโอวาท 3 ได้ถกู ต้อง หลักธรรมโอวาท 3 ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม มีเหตุผลประกอบ
เหมาะสม มีเหตุผลประกอบ
บ้างบางส่วน
เขียนบันทึกการทาความดีของ
ตนเอง บุคคลในครอบครัว
และบุคคลในโรงเรียนได้
ถูกต้องชัดเจน ตรงประเด็น
3 ประเด็น

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

เขียนบันทึกการทาความดีของ
ตนเอง บุคคลในครอบครัว
และบุคคลในโรงเรียนได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น 2 ประเด็น

เขียนบันทึกการทาความดีของ
ตนเอง บุคคลในครอบครัว
และบุคคลในโรงเรียนได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น 1 ประเด็น

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7

พอใช้

ต่ากว่า 5

ปรับปรุง
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินแผนผังควำมคิด เรื่อง ศำสนำในประเทศไทย

(ชิ้นงานที่ 2)

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
บอกชื่อศาสนา และศาสดา
บอกชื่อศาสนา และศาสดา
บอกชื่อศาสนา และศาสดา
1. การบอกชื่อศาสนา
ของศาสนาได้ถูกต้อง
ของศาสนาได้ถูกต้อง
ของศาสนาได้ถูกต้อง
และศาสดาของ
ตัง้ แต่ 4 ศาสนาขึน้ ไป
2-3 ศาสนา
น้อยกว่า 2 ศาสนา
ศาสนา
2. การบอกชื่อคัมภีร์ และ บอกชื่อคัมภีร์ และความสาคัญ บอกชื่อคัมภีร์ และความสาคัญ บอกชื่อคัมภีร์ และความสาคัญ
ความสาคัญของคัมภีร์ ของคัมภีรข์ องศาสนาได้ถูกต้อง ของคัมภีรข์ องศาสนาได้ถูกต้อง ของคัมภีรข์ องศาสนาได้ถูกต้อง
ตัง้ แต่ 4 คัมภีรข์ น้ึ ไป
2-3 คัมภีร์
น้อยกว่า 2 คัมภีร์
ของศาสนา
รายการประเมิ น

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

5-6

ดี

3-4

พอใช้

ต่ากว่า 3

ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงข้อเดียว

1. พระรัตนตรัย แปลว่าอะไร
ก. คุณธรรม จริยธรรม 3 ข้อ
ข. ดวงแก้วอันประเสริฐ 3 ประการ
ค. พระพุทธรูป พระสงฆ์ ภิกษุณี

6. ข้อใดเป็ นคัมภีรข์ องพระพุทธศาสนา
ก. คัมภีรพ์ ระเวท
ข. พระไตรปิ ฎก
ค. คัมภีรไ์ บเบิล

2. ใครมีความศรัทธาในพระรัตนตรัย
ก. สมบูรณ์ขยันทาการค้าจนมีธุรกิจมหาศาล
ข. สมใจมีความซาบซึ้งในรสพระธรรมจึงไปวัดทุกๆ วันพระ
ค. สมพรมีความเชื่อถือเลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม
และพระสงฆ์

7. การทาใจให้บริสุทธิ ์ สามารถทาโดยวิธใี ด
ก. การสวดมนต์
ข. การเรียนหนังสือ
ค. การเล่นกับเพื่อน

3. ใครปฏิบตั ติ นในการบูชาพระรัตนตรัยได้ถูกต้องเหมาะสมทีส่ ุด
ก. บุญศรีจุดเทียนเล่มขวามือพระพุทธรูปก่อนจุดเทียน
เล่มซ้ายมือพระพุทธรูป
ข. บุญมาพนมมือตัง้ จิตอธิษฐานเสร็จแล้วจึงจุดเทียน
และจุดธูป
ค. บุญพาจุดธูป 3 ดอก ก่อนจุดเทียน
4. ธรรมของผูค้ รองเรือนหรือคนทัวๆ
่ ไป คือข้อใด
ก. สังคหวัตถุ 4
ข. ฆราวาสธรรม
ค. เบญจศีล – เบญจธรรม
5. ใครปฏิบตั ติ ามหลักธรรมโอวาท 3 ครบถ้วนทุกประการ
ก. เด็กหญิงแดงไม่ฆา่ สัตว์ กตัญญูต่อพ่อแม่ และชอบนั ่ง
สมาธิ
ข. เด็กชายดิง่ ไม่ลกั ขโมยของ มีจติ เอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ต่อผูอ้ ่นื
และไม่พดู โกหก
ค. เด็กหญิงดวงไม่พดู โกหก กตัญญูต่อพ่อแม่ และมีจติ
เอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ต่อผูอ้ ่นื

8. เราควรปฏิบตั ติ ่อเพื่อนทีน่ ับถือศาสนาต่างกันอย่างไร
ก. ไม่เล่นด้วย
ข. ไม่พดู ด้วย
ค. ไม่พดู จาหลบหลู่ศาสนาทีเ่ พือ่ นนับถือ

9. ศาสนาอิสลามถือกาเนิดขึน้ ทีป่ ระเทศใด
ก. ประเทศอิรกั
ข. ประเทศอิหร่าน
ค. ประเทศซาอุดอี าระเบีย
10. ข้อใดคือ สิง่ ทีท่ าให้จติ ใจของคนเราไม่บริสุทธิ ์
ก. กิเลส
ข. บุญกุศล
ค. การเจริญสติ

ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 4-5, 7
1. ข

2. ค

3. ก

4. ข

5. ก

6. ข

7. ก

8. ค

9. ค

10. ก

ได้คะแนน
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คะแนนเต็ม

10

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พระรัตนตรัย
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธทุกคนควรมีศรัทธาในพระรัตนตรัย และปฏิบตั ติ นต่อพระรัตนตรัยอย่างเหมาะสม
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.2/4

บอกความหมาย ความสาคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายความหมาย ความสาคัญ ของพระรัตนตรัยได้
2) แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และทาให้จติ ให้เป็ นสมาธิได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• พระรัตนตรัย
- ศรัทธา
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการตีความ
2) ทักษะการแปลความ
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คเล่าเรื่องรอบวง
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง หลักธรรมนาความสุข

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : โต๊ะหมู่บูชา

5. นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย โดยให้ตวั แทนนักเรียนปฏิบตั ิ
ดังนี้
1) จุดเทียนเล่มขวามือของพระพุทธรูป
2) จุดเทียนเล่มซ้ายมือของพระพุทธรูป
3) จุดธูป 3 ดอก แล้วปั กเรียงเป็ นแถว
4) พนมมือตัง้ จิตระลึกคุณพระรัตนตรัย
6. นักเรียนทุกคนกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน เพื่อระลึกถึงคุณ
ของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม และคุณของพระสงฆ์
7. ครูให้นักเรียนช่วยกันอธิบายความหมายของพระรัตนตรัย โดยมีครู
อธิบายเสริมเพิม่ เติม
8. ครูให้นักเรียนเล่าความรูส้ กึ ประทับใจในกิจกรรมต่างๆ ทีม่ กี าร
สวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยก่อนเข้าสู่กจิ กรรมหรือพิธกี รรมอื่นต่อไป
9. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การเคารพพระรัตนตรัยด้วยการ
สวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยเป็ นวิธกี ารหนึ่งทีส่ อดคล้องกับโอวาท
ข้อที่ 3 การทาจิตใจให้บริสุทธิผ่์ องใส
10. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 ขณะที่นักเรียนจุดเทียนและธูปที่โต๊ะหมู่บูชา
นัน้ ควรจะระลึกถึงเรื่องใดบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2

2. ใบงานที่ 1.1

6. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน คละกันตามความสามารถ
คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน
แล้วชีน้ าให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการทางานร่วมกัน
และการปฏิบตั ติ ามกติกาของการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เช่น
1) มีการช่วยเหลือกัน รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ่นื อย่างมีเหตุผล
2) ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในภาระหรือหน้าทีข่ องตน
3) สมาชิกทุกคนมีบทบาทเท่าเทียมกัน
4) สมาชิกทุกคนต้องมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกันอย่างต่อเนื่อง
ครูผสู้ อนให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความกระตือรือร้นและตัง้ ใจ
ทางานร่วมกันให้ประสบความสาเร็จอย่างมีคุณภาพ
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนมีวิธีการปฏิ บตั ิ ตนที่เหมาะสมต่อ
พระรัตนตรัยได้อย่างไรบ้าง
(สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ก่อนเข้าเรียน
หลังเลิกเรียน ทาบุญตักบาตร เข้าวัดฟั งธรรม
ไปเวียนเทียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ฯลฯ)

7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง ความสาคัญ
และการแสดงความเคารพพระรัตนตรัย จากหนังสือเรียน
8. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษา
เกีย่ วกับความสาคัญและการแสดงความเคารพพระรัตนตรัย
โดยเล่าทีละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง ตามประเด็นทีก่ าหนด ดังนี้
1) ความสาคัญของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
2) การแสดงความเคารพต่อพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
3) การปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมต่อพระรัตนตรัย
9. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันนาความรูท้ ไ่ี ด้มาเป็ นพืน้ ฐานในการทา
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระรัตนตรัย เสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
10.
ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มนาเสนอใบงานที่ 1.1 และให้กลุ่มทีม่ ี
ความคิดเห็นแตกต่างนาเสนอเพิม่ เติม โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบ
ความถูกต้อง
11.
นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมาย ความสาคัญ และการเคารพ
พระรัตนตรัย จากนัน้ ครูแนะนาให้นักเรียนทุกคนปฏิบตั ิตนในการเคารพ
พระรัตนตรัยในการดาเนินชีวติ ประจาวัน และการฝึกจิตให้สงบหลังจาก
การสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
ตรวจใบงานที่ 1.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
ใบงานที่ 1.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2) โต๊ะหมู่บูชา
3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระรัตนตรัย
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระรัตนตรัย
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคาถาม

1. พระรัตนตรัย คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีความสาคัญอย่างไร

2. การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยต่อหน้าโต๊ะหมู่บูชา มีระเบียบพิธอี ย่างไร
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระรัตนตรัย
คาชี้แจง

เฉลย

ให้นกั เรียนตอบคาถาม

1. พระรัตนตรัย คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีความสาคัญอย่างไร
พระรัตนตรัย แปลว่า ดวงแก้วอันประเสริฐ 3 ประการ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
- พระพุทธ หมายถึง พระพุทธเจ้า
- พระธรรม หมายถึง คาสั ่งสอนของพระพุทธเจ้า
- พระสงฆ์ หมายถึง สาวกผูป้ ฏิบตั ติ ามคาสั ่งสอนของพระพุทธเจ้า และนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ส่ปู ระชาชน
ซึง่ ทัง้ 3 สิง่ นี้มคี วามสัมพันธ์เกีย่ วข้องกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ จึงมีความสาคัญต่อชาวพุทธทุกคนเป็นอย่างยิง่

2. การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยต่อหน้าโต๊ะหมู่บูชา มีระเบียบพิธอี ย่างไร
1)
2)
3)
4)

จุดเทียนเล่มขวามือพระพุทธรูป
จุดเทียนเล่มซ้ายมือพระพุทธรูป
จุดธูป 3 ดอก แล้วปั กเรียงเป็นแถว
พนมมือ ตัง้ จิตระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์บชู า
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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

65

พระพุทธศาสนา ป.2

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 เบญจศีล – เบญจธรรม
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจศีล – เบญจธรรม ย่อมทาให้เป็ นผูท้ ม่ี คี วามประพฤติดี และดารงชีวติ ในสังคมอย่างปกติสุข
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.2/4

บอกความหมาย ความสาคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมายและยกตัวอย่างการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของเบญจศีล – เบญจธรรมได้
2) ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมเบญจศีล – เบญจธรรมได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• โอวาท 3
(1) ไม่ทาชัว่
- เบญจศีล
(2) ทาความดี
- เบญจธรรม
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการตีความ
2) ทักษะการแปลความ
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่คิดสี่สหาย
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข่าว

3. ครูนาข่าวเกีย่ วกับพลเมืองดี มาเล่าให้นักเรียนฟั ง แล้วให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงข้อคิดสาคัญหรือคุณธรรมทีไ่ ด้จากข่าว
4. ครูอธิบายเชื่อมโยงความรูใ้ ห้นักเรียนเข้าใจว่า การกระทาดังกล่าวนัน้
สอดคล้องกับหลักธรรมเบญจศีล – เบญจธรรม
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนเคยพบบุคคลที่มีการกระทาที่แสดง
ว่า เป็ นคนดีมีคณ
ุ ธรรมหรือไม่ จงยกตัวอย่าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2. ใบงานที่ 2.1-2.2

5. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ รื่อง เบญจศีล – เบญจธรรม จากหนังสือเรียน
6. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายประเด็นสาคัญทีไ่ ด้จากการศึกษา
7. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันทาใบงาน ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง เบญจศีล
- คู่ท่ี 2 ทาใบงานที่ 2.2 เรื่อง เบญจธรรม
8. สมาชิกแต่ละคู่นาผลงานในใบงานที่ 2.1-2.2 มาเล่าให้เพื่อนอีกคู่หนึ่ง
ภายในกลุ่มฟั ง และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
9. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 2.1-2.2 จากนัน้ ให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจผลงานในใบงาน
10. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนร่วมกันกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจศีล –
เบญจธรรม และให้นักเรียนนาไปปฏิบตั ิ พร้อมบันทึกผลการปฏิบตั ลิ งใน
สมุดบันทึกความดี
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 นักเรียนจะปฏิ บตั ิ ตนตามหลักเบญจศีล –
เบญจธรรมได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ตรวจใบงานที่ 2.2
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.2
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
ตัวอย่างข่าว
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง เบญจศีล
ใบงานที่ 2.2 เรื่อง เบญจธรรม

8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างข่าว
เรื่อง พลเมืองดี
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ทีก่ องอานวยการร่วมถวายความอารักขาและรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลศิรริ าช
เจ้าหน้าทีต่ ารวจ สน.บางกอกน้อย ได้รบั แจ้งจากนางสาวดรุณี มีสุวรรณ อายุ 50 ปี ว่าได้เก็บเงินสกุลยูโร มูลค่ากว่า
1 ล้านบาท จึงนามามอบให้ช่วยติดตามหาเจ้าของ
โดยนางสาวดรุณี เปิ ดเผยว่า ตนพร้อมด้วยเพือ่ นเดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
และสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิวฒ
ั นาฯ ระหว่างนัน้ ได้พบกระเป๋ าหนังสีดาตกอยู่ทพ่ี น้ื จึงเก็บมาเปิ ดดูก็
ตกใจเพราะมีเงินเป็ นจานวนมาก จึงได้นาเงินดังกล่าวมอบให้แก่เจ้าหน้าทีต่ ารวจ เพือ่ ติดตามหาเจ้าของ
ต่อมา นางจันทนา ภู่บวั เผื่อน อายุ 65 ปี พร้อมด้วยเพือ่ นสนิท คือนางศรีสลิ ิ ปุตาระเศรณี อายุ 67 ปี เดินทางเข้า
พบเจ้าหน้าทีต่ ารวจ สน.บางกอกน้อย เพือ่ แสดงตนเป็ นเจ้าของเงินจานวนดังกล่าว ทัง้ นี้ นางศรีสลิ ิ เพือ่ นสนิทได้
เปิ ดเผยว่า เงินจานวนดังกล่าวนัน้ เป็ นเงินทีท่ างลูกสาวของนางจันทนา ซึง่ ทางานเปิ ดร้านอาหารอยู่ทป่ี ระเทศ
สวิตเซอร์แลนด์สง่ มาให้และเก็บเงินจานวนดังกล่าวไว้ในกระเป๋ าใส่กล้องดิจติ อล ซึ่งนางจันทนาจะพกติดตัวอยู่ตลอด
และก่อนเดินทางมาลงนามถวายพระพรทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช แต่เมื่อถึงบ้านจึงทราบว่ากระเป๋าใส่เงิ นหายไป
นางจันทนาจึงได้เข้าแจ้งความไว้ กระทังทราบข่
่
าวมีพลเมืองดีเก็บได้ จึงรีบเดิ นทางมาแสดงตัว
ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/16859
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ตัวอย่างข่าว
ชาวอาเภอจุน เมืองกว๊านพะเยา ร่วมทาความดีบริ จาคโลหิ ต 999 ยูนิต ถวายเป็ นพระราชกุศล
วันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จพระเทพฯ"
นางศิรลิ กั ษณ์ แพ่งพิบูลย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และนางการะเกด ตรีทพิ ยรักษ์ นายกกิง่ กาชาด
อาเภอจุน ได้นาสมาชิกกาชาดและนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาช่วยงานเจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาลต่างๆ ในการเปิ ดรับบริจาคโลหิต ทีห่ อประชุมโรงเรียนจุนวิทยาคม อาเภอจุน ตัง้ แต่ 08.00 น. เป็ นต้นไป
เพือ่ ถวายเป็ นพระราชกุศลเนื่องในวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันจันทร์ท่ี 2 เมษายน 2555
นายธงชัย กล่าวว่า จากการทีป่ ระชาชนและทุกภาคของอาเภอจุน ได้ร่วมบริจาคโลหิตจนได้ครบตามจานวนที่
กาหนดในครัง้ นี้ เป็ นเครื่องยืนยันถึงความสมัครสมานสามัคคีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริยอ์ นั เป็ นทีเ่ คารพสักการะของคนไทยทุกหมู่เหล่า จึงนับเป็ นพระราชกุศล อันยิ่งใหญ่ทช่ี าวจุนได้ร่วมใจ
กันถวาย เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บในกรณีฉุกเฉินได้รบั ความช่วยเหลือชีวติ อย่างทันเหตุการณ์ต่อไป
ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000039789
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง เบญจศีล
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษาเรื่อง ความดีของต้อมและเต้ย
ตอนเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ต้อมขออนุญาตพ่อแม่ไปเทีย่ วทีบ่ า้ นของเต้ย ซึง่ อยู่ไม่ไกลจากบ้านของต้อม
ระหว่างทางต้อมเห็นโจซึง่ บ้านอยู่ในบริเวณนัน้ ใช้กอ้ นอิฐปาสุนขั ได้รบั บาดเจ็บ สุนขั ตัวนัน้ โกรธจัดจึงวิง่ ไล่กดั โจ
ทาให้โจตกใจวิง่ เข้าบ้าน ต้อมเดินผ่านมาบ้านหลังหนึ่งมีตน้ มะม่วง และมีผลมะม่วงห้อยออกมาจากรัว้ ของบ้าน
ถึงแม้ว่าต้อมอยากจะเก็บมะม่วงแต่ตอ้ มก็หา้ มใจได้
เมื่อต้อมมาถึงบ้านของเต้ย ต้อมก็ทาความเคารพพ่อและแม่ของเต้ย เต้ยชวนต้อมไปเล่นทีส่ วนหลังบ้าน
ทัง้ สองเห็นเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกาลังนังสู
่ บบุหรี่ ทัง้ สองจึงไม่อยากไปเล่นบริเวณนัน้ และชวนกันขึน้ ไปดูโทรทัศน์
บนบ้าน แม่ถามว่า ทาไมรีบกลับ ต้อมก็ตอบไปตามความจริง ละครในเรื่องที่ดนู นั ้ มีเรื่องราวทีแ่ สดงว่า สามีมี
ภรรยาน้อยจึงมีเรื่องบาดหมางกัน ซึง่ ตรงกันข้ามกับพ่อของเต้ยทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ที แ่ี สดงถึงผูม้ คี วามซื่อสัตย์ต่อ
แม่ของเต้ย ซึง่ แม่ของเต้ยมีความภูมใิ จมาก

คาถาม
1. กรณีศกึ ษาเรื่องนี้ใครกระทาผิดเบญจศีล และผิดศีลข้อใด

2. ใครละเว้นการทาผิดศีล

3. นักเรียนสามารถละเว้นการกระทาผิดเบญจศีลได้อย่างไรบ้าง
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง เบญจศีล

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษาเรื่อง ความดีของต้อมและเต้ย
ตอนเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ต้อมขออนุญาตพ่อแม่ไปเทีย่ วทีบ่ า้ นของเต้ย ซึง่ อยู่ไม่ไกลจากบ้านของต้อม
ระหว่างทางต้อมเห็นโจซึง่ บ้านอยู่ในบริเวณนัน้ ใช้กอ้ นอิฐปาสุนขั ได้รบั บาดเจ็บ สุนขั ตัวนัน้ โกรธจัดจึงวิง่ ไล่กดั โจ
ทาให้โจตกใจวิง่ เข้าบ้าน ต้อมเดินผ่านมาบ้านหลังหนึ่งมีตน้ มะม่วง และมีผลมะม่วงห้อยออกมาจากรัว้ ของบ้าน
ถึงแม้ว่าต้อม อยากจะเก็บมะม่วงแต่ตอ้ มก็หา้ มใจได้
เมื่อต้อมมาถึงบ้านของเต้ย ต้อมก็ทาความเคารพพ่อและแม่ของเต้ย เต้ยชวนต้อมไปเล่นทีส่ วนหลังบ้าน
ทัง้ สองเห็นเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกาลังนังสู
่ บบุหรี่ ทัง้ สองจึงไม่อยากไปเล่นบริเวณนัน้ และชวนกันขึน้ ไปดูโทรทัศน์
บนบ้าน แม่ถามว่า ทาไมรีบกลับ ต้อมก็ตอบไปตามความจริง ละครในเรื่องทีด่ นู นั ้ มีเรื่องราวทีแ่ สดงว่า สามีมี
ภรรยาน้อยจึงมีเรื่องบาดหมางกัน ซึง่ ตรงกันข้ามกับพ่อของเต้ยทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ที แ่ี สดงถึงผูม้ คี วามซื่อสัตย์ต่อ
แม่ของเต้ย ซึง่ แม่ของเต้ยมีความภูมใิ จมาก

คาถาม
1. กรณีศกึ ษาเรื่องนี้ใครกระทาผิดเบญจศีล และผิดศีลข้อใด
1) โจทาผิดศีลข้อ 1 คือ ทาร้ายหรือทารุณสัตว์
2) กลุ่มวัยรุ่นทาผิดศีลข้อ 5 คือ เสพของมึนเมา
3) ตัวละครสามีในโทรทัศน์ทมี ่ ภี รรยาน้อย ผิดศีลข้อ 3

2. ใครละเว้นการทาผิดศีล
- ต้อมละเว้นจากการลักทรัพย์ คือ ละเว้นการลักขโมยมะม่วง ซึง่ เป็นศีลข้อ 2
- ต้อมและเต้ยละเว้นการพูดปด ซึง่ เป็นศีลข้อ 4

3. นักเรียนสามารถละเว้นการกระทาผิดเบญจศีลได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 2.2 เรื่อง เบญจธรรม
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบคาถาม
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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คาถาม
1. ในแต่ละภาพมีความสอดคล้องกับเบญจธรรมในแต่ละข้ออย่างไร จงอธิบาย

2. การกระทาดังกล่าวมีผลดีอย่างไร

3. นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจธรรมได้อย่างไรบ้าง
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ใบงานที่ 2.2 เรื่อง เบญจธรรม

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบคาถาม
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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คาถาม
1. ในแต่ละภาพมีความสอดคล้องกับเบญจธรรมในแต่ละข้ออย่างไร จงอธิบาย
เบญจธรรมข้อที ่ 1 คือ ภาพที ่ 1, 10
เบญจธรรมข้อที ่ 2 คือ ภาพที ่ 4, 5, 11
เบญจธรรมข้อที ่ 3 คือ ภาพที ่ 3, 12
เบญจธรรมข้อที ่ 4 คือ ภาพที ่ 2, 6, 8
เบญจธรรมข้อที ่ 5 คือ ภาพที ่ 7, 9

2. การกระทาดังกล่าวมีผลดีอย่างไร

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

3. นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจธรรมได้อย่างไรบ้าง

(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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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 หิริ – โอตตัปปะ
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักหิริ – โอตตัปปะย่อมมีความละอาย ความเกรงกลัวต่อความชัว่ ทาให้การดารงชีวติ อยู่ในสังคม
อย่างปกติสุข
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.2/4

บอกความหมาย ความสาคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมายและยกตัวอย่างการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมหิริ – โอตตัปปะได้
2) ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมหิริ – โอตตัปปะได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• โอวาท 3
(1) ทาความดี
- หิริ – โอตตัปปะ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการตีความ
2) ทักษะการแปลความ
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ ที่ 1 สังเกต
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข่าว

6. ครูนาข่าวการกระทาของบุคคลทีแ่ สดงถึงความละอาย ความเกรง
กลัวต่อการทาความชัว่ มาเล่าให้นักเรียนฟั ง และให้นักเรียนแสดง
ความรูส้ กึ ต่อการกระทาของบุคคลในข่าว ซึง่ เป็ นการแสดง
ความรูส้ กึ ในทางทีด่ ี
7. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 บุคคลที่มีความละอายและเกรงกลัวต่อ
การทาชัวจะมี
่
การปฏิ บตั ิ ตนอย่างไร
(จะทาสิง่ ใดจะต้องคิดดูให้ดี และปฏิบตั ติ นในทาง
ทีด่ ไี ม่ว่าจะมีคนเห็นหรือไม่กต็ าม)

ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์ วิ จารณ์
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2. ใบงานที่ 3.1

4. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกัน
ศึกษาความรูเ้ รื่อง หิริ – โอตตัปปะ จากหนังสือเรียน และร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นสาคัญ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บทสนทนาในใบงานที่ 3.1
เรื่อง หิ ริ – โอตตัปปะ แล้วตอบคาถามตามหัวข้อทีก่ าหนด
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงานที่ 3.1
7. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 3.1 โดยมีครูเป็ นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
8. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 3 สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการกระทาความดีทส่ี อดคล้องกับ
หิริ – โอตตัปปะ และให้นักเรียนนาไปปฏิบตั ิ พร้อมบันทึกผลการปฏิบตั ิ
ลงในสมุดบันทึกความดี
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 นักเรียนเคยมีการกระทาที่แสดงว่า มีหิริ –
โอตตัปปะอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 3.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
ใบงานที่ 3.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2) ตัวอย่างข่าว
3) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง หิริ – โอตตัปปะ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างข่าว
บ.ขนเงิ นโผล่ ให้รางวัลนักเรียนเก็บเงิ น 3 ล้าน
นายทรงพล เสยยงคะ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารระบบการจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย เข้ามอบหนังสือ
ขอบคุณ และมอบเงินอีกคนละ 100,000 บาท เพือ่ เป็ นสินน้ าใจให้กบั น.ส.สุฑาสิ นี แซ่ตนั นักเรียน ชัน้ ปวช.
วิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี และ นายชะเอม สายตรง อาชีพขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้าง เนื่องจากทัง้ 2 คนได้สร้างความดี
หลังพบกล่องเงินทีร่ ถขนเงินของบริษทั สยามแอดมินิสเทรทีฟ แมเนจเม็นท์ จากัด ทาหล่นไว้บริเวณทางแยกถนนป่ า
หวาย สระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ก่อนเข้าแจ้งความจนสามารถนาเงิน 3.7 ล้านบาททีอ่ ยู่ในกล่องคืนเจ้าของ
ได้ทงั ้ หมด
นายทรงพลกล่าวว่า ทางบริษทั กาลังทีจ่ ะสอบหาข้อเท็จจริงว่า ทาไมจึงได้ทาเงินหล่นหาย พนักงานทีข่ นเงิน
อาจคิดว่าถ้ารูถ้ งึ บริษทั อาจเกรงว่าจะถูกไล่ออก จึงไม่บอกในช่วงแรก หากไม่ได้พลเมืองดีทงั ้ 2 คนเก็บเงินส่งตารวจ
ก็คงจะต้องสืบหากันอีกนาน เมื่อบริษทั รับทราบ จึงได้ประชุมอย่างเร่งด่วน และให้ตวั เองมาขอบคุณและมอบเงิน
ให้กบั พลเมืองดีทงั ้ 2 คน
ที่มา : http://news.sanook.com/1090013/
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ใบงานที่ 3.1 เรื่อง หิริ – โอตตัปปะ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษาเรื่อง ฉันมีความละอาย
โอ่ง แก้ว ป๋ อง และน้า นังคุ
่ ยกันบริเวณหน้าห้องเรียนในช่วงเวลาพักกลางวัน
โอ่ง

: โอ่งเห็นกระเป๋ าใส่ดนิ สอของเก๋สวยมากๆ เลย อยากได้จงั เลย อยากแอบหยิบมาแต่ไม่กล้าหยิบ เพราะรู้
ว่า ถ้าแอบเอาของเก๋ไปเก๋คงเสียใจ โอ่งก็เลยมีความละอายไม่กล้าทา

แก้ว

: ดีแล้วล่ะทีโ่ อ่งคิดอย่างนัน้ เพราะแก้วเองก็เคยมีความคิดแบบโอ่ง แก้วเคยคิดจะขโมยเงินพีช่ ายทีเ่ ผลอ
วางไว้ แต่พอมาคิดได้ว่า ถ้าเอาเงินของพีไ่ ป แล้วพีจ่ ะเอาเงินทีไ่ หนไปซื้อข้าวกลางวัน และขนมกินพีก่ ็
คงจะเดือดร้อนไม่สบายใจ กลัวว่าพีจ่ ะไปขอยืมเงินคนอื่น แก้วก็เลยตัดใจไม่ทา พอแก้วไปเล่าให้แม่ฟัง
แม่ยงั ชมเชยแก้วเลยว่าคิดดีแล้ว

ป๋อง

: ป๋ องเคยไปตลาดกับแม่เพือ่ ซือ้ กับข้าว ป๋ องเห็นแม่คา้ ทุบหัวปลา ปลาดิ้นใหญ่เลย ป๋ องคิดว่าเป็ นบาป
ป๋ องเลยไม่กล้าทุบหัวปลา ไม่กล้ายิงนก ไม่กล้าตกปลา ไม่กล้าเอาอิฐขว้างหัวสุนขั

น้า

: พีช่ ายของน้าเรียนอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษา แล้วมาเล่าให้น้าฟั งว่า เพือ่ นของพีช่ ายถูกจับข้อหายาเสพติด
พีช่ ายบอกว่า นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วก็ยงั ผิดเบญจศีลข้อที่ 5 ด้วย เป็ นการทาบาป พีช่ ายของน้า
ก็เลยไม่กล้าไปยุ่งเกีย่ วกับยาเสพติดอีก

คาถาม
1. ใครบ้างทีม่ กี ารกระทาทีแ่ สดงว่า มีหริ ิ (ละอายต่อบาป) จงยกตัวอย่างการกระทา

2. ใครบ้างทีม่ กี ารกระทาทีแ่ สดงว่า มีโอตตัปปะ (ความกลัวบาป)

3. นักเรียนมีวธิ กี ารกระทาทีแ่ สดงว่า มีหริ ิ – โอตตัปปะ อย่างไรบ้าง
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ใบงานที่ 3.1 เรื่อง หิริ – โอตตัปปะ

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษาเรื่อง ฉันมีความละอาย
โอ่ง แก้ว ป๋ อง และน้า นังคุ
่ ยกันบริเวณหน้าห้องเรียนในช่วงเวลาพักกลางวัน
โอ่ง

: โอ่งเห็นกระเป๋ าใส่ดนิ สอของเก๋สวยมากๆ เลย อยากได้จงั เลย อยากแอบหยิบมาแต่ไม่กล้าหยิบ เพราะรู้
ว่า ถ้าแอบเอาของเก๋ไปเก๋คงเสียใจ โอ่งก็เลยมีความละอายไม่กล้าทา

แก้ว

: ดีแล้วล่ะทีโ่ อ่งคิดอย่างนัน้ เพราะแก้วเองก็เคยมีความคิดแบบโอ่ง แก้วเคยคิดจะขโมยเงินพีช่ ายทีเ่ ผลอ
วางไว้ แต่พอมาคิดได้ว่า ถ้าเอาเงินของพีไ่ ป แล้วพีจ่ ะเอาเงินทีไ่ หนไปซือ้ ข้าวกลางวัน และขนมกินพีก่ ็
คงจะเดือดร้อนไม่สบายใจ กลัวว่าพีจ่ ะไปขอยืมเงินคนอื่น แก้วก็เลยตัดใจไม่ทา พอแก้วไปเล่าให้แม่ฟัง
แม่ยงั ชมเชยแก้วเลยว่าคิดดีแล้ว

ป๋อง

: ป๋ องเคยไปตลาดกับแม่เพือ่ ซือ้ กับข้าว ป๋ องเห็นแม่คา้ ทุบหัวปลา ปลาดิ้นใหญ่เลย ป๋ องคิดว่าเป็ นบาป
ป๋ องเลยไม่กล้าทุบหัวปลา ไม่กล้ายิงนก ไม่กล้าตกปลา ไม่กล้าเอาอิฐขว้างหัวสุนขั

น้า

: พีช่ ายของน้าเรียนอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษา แล้วมาเล่าให้น้าฟั งว่า เพือ่ นของพีช่ ายถูกจับข้อหายาเสพติด
พีช่ ายบอกว่า นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วก็ยงั ผิดเบญจศีลข้อที่ 5 ด้วย เป็ นการทาบาป พีช่ ายของน้า
ก็เลยไม่กล้าไปยุ่งเกีย่ วกับยาเสพติดอีก

คาถาม
1. ใครบ้างทีม่ กี ารกระทาทีแ่ สดงว่า มีหริ ิ (ละอายต่อบาป) จงยกตัวอย่างการกระทา
1) โอ่ง ไม่แอบหยิบกระเป๋ าใส่ดนิ สอของเก๋ เพราะมีความละอายใจ
2) แก้วไม่ขโมยเงินของพีช่ าย เพราะละอายใจ และเกรงว่า พีชายจะเดื
่
อดร้อน

2. ใครบ้างทีม่ กี ารกระทาทีแ่ สดงว่า มีโอตตัปปะ (ความกลัวบาป)
1) ป๋ องไม่กล้าทาความชัว่ เพราะเกรงกลัวต่อบาป เช่น ไม่ทุบหัวปลา ไม่ตกปลา ไม่เอาอิฐขว้างหัวสุนัข
2) พีช่ ายของน้ ามีความเกรงกลัวต่อการทาบาป โดยไม่ไปยุ่งเกีย่ วกับการเสพยาเสพติด

3. นักเรียนมีวธิ กี ารกระทาทีแ่ สดงว่า มีหริ ิ – โอตตัปปะ อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผสู้ 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

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
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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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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สังคหวัตถุ 4
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ย่อมเป็ นทีร่ กั ของคนอื่นทัวไป
่ และสามารถดารงชีวติ ในสังคมอย่างปกติสุข
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.2/4

บอกความหมาย ความสาคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมายและยกตัวอย่างการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ได้
2) ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• โอวาท 3
(1) ทาความดี
- สังคหวัตถุ 4
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการตีความ
2) ทักษะการแปลความ
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่ตรวจสอบ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข่าว

1. ครูนาข่าวเกีย่ วกับการอยู่ร่วมกันในสังคมทีม่ กี ารช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
มาเล่าให้นักเรียนฟั ง
2. ครูให้นักเรียนบอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการฟั งข่าว
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระทาของบุคคลในข้อ 1
นัน้ สอดคล้องกับการปฏิบตั ติ นตามหลักสังคหวัตถุ 4
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนมีความประทับใจในการกระทาของ
บุคคลในสังคมในเรื่องใดบ้าง จงยกตัวอย่าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2

2. ใบงานที่ 4.1

1. ครูอธิบายความรูใ้ ห้นักเรียนฟั งเกีย่ วกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเรื่อง สังคหวัตถุ 4
2. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) จับคู่กนั
เป็ น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคูช่ ่วยกันทาใบงานที่ 4.1 เรื่อง สังคหวัตถุ 4
โดยเริม่ จากการบรรยายภาพที่ 1 ดังนี้
1) นักเรียนคนหนึ่งคิดดังๆ แสดงถึงการคิด และเขียนบรรยายภาพ
และสมาชิกอีกคนหนึ่งเป็ นฝ่ ายสังเกต (นักเรียนอีกคู่หนึ่ง ซึง่ อยู่
ในกลุ่มเดียวกันก็ปฏิบตั ใิ นทานองเดียวกัน)
2) นักเรียนทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นฝ่ ายสังเกต จะทาหน้าทีต่ รวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นด้วย เมื่อตรวจสอบว่า เป็ นคาบรรยายภาพที่
ถูกต้องพร้อมแสดงความยินดี
3) นักเรียนแต่ละคู่เปลีย่ นบทบาทกันในการเขียนบรรยายภาพใน
ชุดต่อไป โดยสลับหน้าทีก่ นั
4) เมื่อจบการเขียนบรรยายภาพแล้วให้นักเรียนแต่ละคู่ซง่ึ อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน (กลุ่ม 4 คน) เปรียบเทียบคาตอบกันและช่วยเหลือ
กัน อธิบายแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม เพื่อความกระจ่างชัดเจน
3. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 4.1
หน้าชัน้ เรียน แล้วให้กลุ่มอื่นทีม่ ผี ลงานแตกต่างกันได้นาเสนอ
เพิม่ เติม โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนมีวิธีปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรม
สังคหวัตถุ 4 อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญของการปฏิบตั ติ นตามหลัก
สังคหวัตถุ 4 จากนัน้ ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนนาไปปฏิบตั ิ
พร้อมบันทึกผลการปฏิบตั ลิ งในสมุดบันทึกความดี

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 4.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
ใบงานที่ 4.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2) ตัวอย่างข่าว
3) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง สังคหวัตถุ 4
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างข่าว
กลาโหมสังกองทั
่
พช่วยน้าท่วมใต้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กาชับเหล่าทัพเร่งดาเนิ นการช่วยเหลือประชาชนที่ถกู น้าท่วม
ในพื้นที่ภาคใต้
พันเอก ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกระทรวงกลาโหมเปิ ดเผยว่า จากทีน่ างสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้พลเอก ยุทธศักดิ ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของกองทัพเพือ่ ช่วยเหลือประชาชนทีป่ ระสบภัยให้ทนั ท่วงที จึงกาชับการปฏิบตั เิ พิม่ เติมจากทีส่ งการในที
ั่
ป่ ระชุมสภา
กลาโหม ทีใ่ ห้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ เตรียมกาลังพล ยานพาหนะ พร้อม
ทัง้ ยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการปฏิบตั ภิ ารกิจช่วยเหลือประชาชนในปั จจุบนั ว่า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพภาคที่ 4 ได้จดั ตัง้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพือ่ ดาเนินการช่วยเหลือพีน่ ้องประชาชนโดยจัดกาลังพล
ยานพาหนะทัง้ เรือและรถ พร้อมทัง้ ยุทโธปกรณ์จานวนมาก เร่งดาเนินการขนย้ายผูป้ ระสบภัย ผูเ้ จ็บป่ วย
และสิง่ ของไปยังศูนย์พกั พิงชัวคราว
่
(พืน้ ทีส่ งู ) แจกจ่ายอาหาร น้ าดื่ม และถุงยังชีพ รวมทัง้ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่
เพือ่ การรักษาพยาบาลให้กบั ผูป้ ระสบภัย นอกจากนัน้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่ า
ทัพ ยังให้การสนับสนุนการดาเนินการของส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องหากมีการร้องขอ และยังคงติดตามตรวจสอบ
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ปรับแผนการช่วยเหลือหากสถานการณ์เปลีย่ นแปลง จึงขอให้พน่ี ้องประชาชน โปรด
ไว้วางใจว่ากองทัพจะนาพา พีน่ ้องประชาชนผ่านเหตุการณ์ครัง้ นี้ไปได้
ที่มา : http://www.krobkruakao.com/ข่าว/49982/
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ใบงานที่ 4.1 เรื่อง สังคหวัตถุ 4
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนคาบรรยายภาพทีแ่ สดงถึงการกระทาตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4
1.

คาบรรยาย

2.

คาบรรยาย
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3.

คาบรรยาย

4.

คาบรรยาย

 นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ดังนี้
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ใบงานที่ 4.1 เรื่อง สังคหวัตถุ 4

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนคาบรรยายภาพทีแ่ สดงถึงการกระทาตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4
(ตัวอย่าง)
1.

คาบรรยาย
พูดจากันด้วยวาจาไพเราะ

2.

คาบรรยาย
รูจ้ กั เอื้อเฟื้อเผือ่ แผ่กนั มีน้ าใจช่วยเหลือกัน

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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3.

คาบรรยาย
ผูน้ ้อยมีสมั มาคารวะผูใ้ หญ่ รูจ้ กั การวางตนอย่างเหมาะสม

4.

คาบรรยาย
ทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม หรือผูอ้ นื ่

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

 นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ดังนี้

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน

104

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

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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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ฆรำวำสธรรม 4
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมฆราวาสธรรม 4 ย่อมทาให้ชวี ติ การครองเรือนและการอยู่ร่วมกันกับผูอ้ ่นื ในสังคมอย่าง
สงบสุข
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.2/4

บอกความหมาย ความสาคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมายและยกตัวอย่างการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมฆราวาสธรรม 4 ได้
2) ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมฆราวาสธรรม 4 ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• โอวาท 3
(1) ทาความดี
- ฆราวาสธรรม 4
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการตีความ
2) ทักษะการแปลความ
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูนาภาพบุคคลทีม่ กี ารกระทาทีแ่ สดงถึงความซื่อสัตย์ ความอดทน
และการบริจาคหรือการเสียสละ มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันบอกความดีของบุคคลดังกล่าว
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระทาดังกล่าว
สอดคล้องกับหลักธรรมฆราวาส 4

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้ :

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2. ใบงานที่ 5.1

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันแสวงหา
ความรูเ้ รื่อง ฆราวาสธรรม 4 จากหนังสือเรียน
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้
1. นักเรียนแต่ละคนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาสนทนา
แลกเปลีย่ นความรูก้ นั ในประเด็นสาคัญ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนเคยเห็นการกระทาของใครที่
แสดงว่า ปฏิ บตั ิ ตนตามฆราวาสธรรม 4
บ้าง จงยกตัวอย่างการกระทา
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์กรณีศกึ ษาและตอบคาถาม
ในใบงานที่ 5.1 เรื่อง ฆราวาสธรรม 4
2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 5.1
หน้าชัน้ เรียน และให้กลุ่มทีม่ ผี ลงานแตกต่างกันได้นาเสนอ
เพิม่ เติมโดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มวางแผนการปฏิบตั ติ นตามหลักฆราวาสธรรม 4
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 ถ้าทุกคนปฏิ บตั ิ ตนตามหลักฆราวาสธรรม
จะเกิ ดผลดีอย่างไร
(เป็นผูท้ คี ่ นในสังคมมีความเชือ่ ถือยกย่องและ
ต้องการคบหาสมาคมด้วย สังคมจะอยู่ร่วมกัน
อย่างปกติสุข)

ขัน้ ที ่ 4 พิ สจู น์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ
นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ติ นตามหลักฆราวาสธรรม 4 (นอก
ห้องเรียน) แล้วบันทึกผลการปฏิบตั ลิ งในสมุดบันทึกความดี

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรูเ้ รื่อง ฆราวาสธรรม 4

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 5.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
ใบงานที่ 5.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2) บัตรภาพ การกระทาทีแ่ สดงถึงหลักฆราวาสธรรม 4
3) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง ฆราวาสธรรม 4
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์



บัตรภาพ การกระทาที่แสดงถึงหลักฆราวาสธรรม 4

ภาพเด็กเก็บเงิ นได้

ภาพการฝึ กทหาร

ภาพการบริ จาคสิ่ งของ

ภาพการบริ จาคเลือด
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ใบงานที่ 5.1 เรื่อง ฆรำวำสธรรม 4
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม

กรณี ศึกษาเรื่อง คนดีศรีโรงเรียน
จอยได้รบั คัดเลือกเป็ นเด็กดีศรีโรงเรียน ก้อยและเพือ่ นๆ มาแสดงความชื่นชม และแสดงความยินดีกบั จอย
ก้อยบอกกับเพือ่ นคนอื่นๆ ว่าจอยเป็ นคนทีพ่ ูดจริง ทาจริงไม่เคยโกหกใคร บางครัง้ เพือ่ นชวนหนีโรงเรียน จอยก็
ปฏิเสธ จอยอยู่ในครอบครัวค่อนข้างยากจน จึงต้องช่วยแม่ทางานบ้านก่อนจะทาการบ้าน ซึง่ จอยต้องนอนดึกเสมอ
เวลาทีจ่ อยป่ วยก็ไม่เคยบ่นหรือร้องขออะไรเป็ นพิเศษจากพ่อแม่ บางครัง้ เพือ่ นแกล้งพูดจายัวยุ
่ จอยก็ระงับอารมณ์
ได้ งานวัดใกล้โรงเรียนจอยไม่ได้ไปเทีย่ ว เพราะทาการบ้านไม่เสร็จ จอยจะชวนเพื่อนๆ บริจาคเงิน สิง่ ของ
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้เสมอ

คาถาม
1. นักเรียนวิเคราะห์การกระทาของจอยว่า สอดคล้องกับหลักธรรมฆราวาสธรรม 4 อย่างไรบ้าง และผลทีไ่ ด้รบั
คืออะไร

2. นักเรียนจะสามารถปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมฆราวาสธรรม 4 ได้ดงั นี้
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ใบงานที่ 5.1 เรื่อง ฆรำวำสธรรม 4

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม

กรณี ศึกษาเรื่อง คนดีศรีโรงเรียน
จอยได้รบั คัดเลือกเป็ นเด็กดีศรีโรงเรียน ก้อยและเพือ่ นๆ มาแสดงความชื่นชม และแสดงความยินดีกบั จอย
ก้อยบอกกับเพือ่ นคนอื่นๆ ว่าจอยเป็ นคนทีพ่ ูดจริง ทาจริงไม่เคยโกหกใคร บางครัง้ เพือ่ นชวนหนีโรงเรียน จอยก็
ปฏิเสธ จอยอยู่ในครอบครัวค่อนข้างยากจน จึงต้องช่วยแม่ทางานบ้านก่อนจะทาการบ้าน ซึ่งจอยต้องนอนดึกเสมอ
เวลาทีจ่ อยป่ วยก็ไม่เคยบ่นหรือร้องขออะไรเป็ นพิเศษจากพ่อแม่ บางครัง้ เพือ่ นแกล้งพูดจายัวยุ
่ จอยก็ระงับอารมณ์
ได้ งานวัดใกล้โรงเรียนจอยไม่ได้ไปเทีย่ ว เพราะทาการบ้านไม่เสร็จ จอยจะชวนเพื่อนๆ บริจาคเงิน สิง่ ของ
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้เสมอ

คาถาม
1. นักเรียนวิเคราะห์การกระทาของจอยว่า สอดคล้องกับหลักธรรมฆราวาสธรรม 4 อย่างไรบ้าง และผลทีไ่ ด้รบั
คืออะไร
จอยปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมฆราวาสธรรม 4 คือ
1) สัจจะ พูดจริง ทาจริง ไม่โกหก
2) ทมะ รูจ้ กั ข่มใจตนเอง ไม่หนีโรงเรียนตามเพือ่ นทีช่ กั ชวน
3) ขันติ มีความอดทนต่อความยากลาบาก คือ ช่วยพ่อแม่ทางานบ้าน เวลาป่ วยไข้กไ็ ม่งอแงเรียกร้องสิทธิต่างๆ อดทนต่อ
ความขุน่ เคืองใจ แม้เพือ่ นจะล้อก็ไม่โกรธ อดทนต่อความสนุกสนาน เมือ่ เพือ่ นชวนไปเทีย่ วงานวัดจึงต้องห้ามใจไม่ไป
เพราะการบ้านไม่เสร็จ
4) จาคะ จอยชวนเพือ่ นไปบริจาคสิง่ ของ

2. นักเรียนจะสามารถปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมฆราวาสธรรม 4 ได้ดงั นี้

(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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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 มงคล 38 และพุทธศำสนสุภำษิต
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมงคล 38 และพุทธศาสนสุภาษิต ย่อมทาให้ประพฤติตนไปในทางทีถ่ ูกต้องส่งผลให้
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.2/4

บอกความหมาย ความสาคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมายและยกตัวอย่างการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมงคล 38 และพุทธศาสนสุภาษิตได้
2) ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมงคล 38 และพุทธศาสนสุภาษิตได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) โอวาท 3
(1) มงคล 38
➢ กตัญญู
➢ สงเคราะห์ญาติพน่ี ้อง
(2) ทาจิตให้บริสุทธิ ์ (บริหารจิตและเจริญปั ญญา)
2) พุทธศาสนสุภาษิต
- นิมติ ฺต สาธุรปู าน กตัญฺญู กตเวทิตา : ความกตัญญูเป็ นเครื่องหมายของคนดี
- พฺรหฺมาติ มาตาปิ ตโร : มารดาบิดาเป็ นพรหมของบุตร
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการตีความ

2) ทักษะการแปลความ

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวนิ ยั
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3. ใฝ่ เรียนรู้

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : นิทาน

1. ครูเล่านิทานเกีย่ วกับความกตัญญูกตเวที ให้นักเรียนฟั ง แล้วให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงข้อคิดและคุณธรรมทีไ่ ด้จาก
นิทาน
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ความกตัญญูเป็ นเครื่องหมาย
ของคนดี และนอกจากนัน้ เรายังควรสงเคราะห์ญาติพน่ี ้อง

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้ :

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2. ใบงานที่ 6.1

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันศึกษา
ความรู้ เรื่อง มงคล 38 และพุทธศาสนสุภาษิต จากหนังสือเรียน
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) ความกตัญญูและการสงเคราะห์ญาติพน่ี ้อง
2) นิมติ ฺต สาธุรปู าน กตญฺญกู ตเวทิตา ความกตัญญูเป็ น
เครื่องหมายของคนดี
3) พฺรหฺมาติ มาตาปิ ตโร มารดาเป็ นพรหมของบุตร
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนสามารถแสดงความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณได้อย่างไรบ้าง
(เชือ่ ฟั งคาสังสอนของท่
่
าน)

ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้
สมาชิกแต่ละคนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาสนทนาแลกเปลีย่ น
ความรูก้ นั ในประเด็นสาคัญ
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาเป็ นพืน้ ฐาน
ในการทาใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38 และพุทธศาสนสุภาษิ ต
2. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 6.1 แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 ถ้านักเรียนต้องการแสดงความกตัญญูต่อ
ตนเองจะต้องปฏิ บตั ิ ตนอย่างไรบ้าง
(ดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย)

3. ครูและนักเรียนช่วยกันวางแนวทางการปฏิบตั ติ นตามมงคล 38
ในเรื่อง ความกตัญญู และการสงเคราะห์ญาติพน่ี ้องและพุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ความกตัญญูเป็ นเครื่องหมายของคนดี
และมารดาเป็ นพรหมของบุตร
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
ขัน้ ที ่ 4 พิ สจู น์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ
สมาชิกแต่ละคนปฏิบตั ติ นตามมงคล 38 ในเรื่อง ความกตัญญูและ
การสงเคราะห์ญาติพน่ี ้อง และพุทธศาสนสุภาษิต ในเรื่อง ความกตัญญู
เป็ นเครื่องหมายของคนดี และมารดาเป็ นพรหมของบุตร แล้วบันทึกผล
การปฏิบตั ลิ งในสมุดบันทึกความดี

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรูเ้ รื่อง มงคล 38 และพุทธศาสนสุภาษิต

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 6.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
ใบงานที่ 6.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2) นิทาน เรื่อง พญาช้างยอดกตัญญู
3) ใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38 และพุทธศาสนสุภาษิต
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

เอกสารประกอบการสอน
นิ ทานชาดก (มาตุโปสกชาดก : พญาช้างยอดกตัญญู)
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วดั เชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุผู้เลีย้ งมารดารูปหนึ่ง ได้ตรัสอดีต
นิทานมาสาธกว่า กาลครัง้ หนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสตั ว์เกิดเป็ นพญาช้างเผือกขาวปลอด มีรปู ร่างสวยงาม มีชา้ ง
๘๐,๐๐๐ เชือกเป็ นบริวารเลีย้ งดูมารดาตาบอดอยู่ เมื่อพาบริวารออกหากินได้อาหารอันมีรสอร่อยแล้วก็จะส่งกลับมา
ให้มารดากิน แต่กถ็ ูกช้างเชือกทีน่ าอาหารมากินเสียระหว่างทาง เมื่อกลับมาทราบว่า มารดาไม่ได้อาหารก็คดิ จะละ
จากโขลงเพือ่ เลีย้ งดูมารดาเท่านัน้ ครัน้ ถึงเวลาเทีย่ งคืนก็แอบนามารดาหนีออกจากโขลงไปอยู่ทเ่ี ชิงเขาแล้วพักมารดา
ไว้ทถ่ี ้าแห่งหนึ่ง ส่วนตนเองออกเทีย่ วหาอาหารมาเลีย้ งดูมารดา
อยู่ต่อมาวันหนึ่ง มีพรานป่ าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเข้าป่ ามาแล้วหลงทางออกจากป่ าไม่ได้จงึ นังร้
่ องไห้อยู่
พญาช้างพอได้ยนิ เสียงคนร้องไห้ดว้ ยความเมตตากรุณาในเขา จึงนาเขาออกจากป่ าไปส่งทีช่ ายแดนมนุษย์ ฝ่ าย
นายพรานเมื่อพบช้างทีส่ วยงามเช่นนัน้ ก็คดิ ชัวร้
่ าย “ถ้าเรานาความกราบทูลพระราชา เราจักได้ทรัพย์มากเป็ นแน่แท้”
ขณะอยู่บนหลังช้างได้หกั กิง่ ไม้กาหนดไว้เป็ นสัญลักษณ์
ในสมัยนัน้ ช้างมงคลของพระราชาได้ตายลง พระราชาจึงมีรบั สังให้
่ ตกี ลองร้องประกาศว่า ใครมีชา้ งทีส่ วยงาม
ขอให้บอก นายพรานนัน้ ได้โอกาสจึงรับสังให้
่ นายควาญช้างพร้อมด้วยบริวารติดตามนายพรานนัน้ เข้าป่ านาพญาช้าง
นัน้ มาถวาย
นายควาญช้างเมื่อพบพญาช้างแล้วก็ถูกใจ ส่วนพญาช้างขณะนัน้ กาลังดื่มน้าอยู่ในสระ เมื่อเห็นนายพรานนัน้
กลับมาพร้อมผูค้ นอีกจานวนมากก็ทราบถึงภัยมาถึงตัวแล้ว จึงกาหนดสติข่มความโกรธไว้ในใจยืนนิ่งอยู่ นายควาญ
ช้างได้นาพญาช้างเข้าไปในเมืองพาราณสี ฝ่ ายช้างมารดาของพญาช้าง เมื่อไม่เห็นลูกมาจึงคร่าครวญคิดถึงลูกว่า
“ลูกเราสงสัยถูกพระราชาหรือมหาอามาตย์จบั ไปแล้วหนอ เมื่อไม่มพี ญาช้างอยู่ ไม้ออ้ ยช้าง ไม้มกู มัน ไม้ชา้ งน้าว
หญ้างวงช้าง ข้าวฟ่ าง และลูกเดือย จักเจริญงอกงาม”
ฝ่ ายนายควาญช้างในระหว่างทางขณะกลับเข้าเมืองได้สง่ สาส์นไปถึงพระราชาเพือ่ ตบแต่งเมืองให้สวยงาม
เมื่อถึงเมืองแล้วก็ประพรมน้ าหอมพญาช้าง ประดับเครื่องทรงแล้วนาไปไว้ทโ่ี รงช้างขึน้ กราบทูลพระราชา
พระราชาทรงนาอาหารอันมีรสเลิศต่างๆ มาให้พญาช้างด้วยพระองค์เอง พญาช้างคิดถึงมารดาจึงไม่กนิ
อาหารนัน้ พระองค์จงึ อ้อนวอนมันว่า “พญาช้างตัวประเสริฐเอ๋ย เชิญพ่อรับคาข้าวเถิดเจ้ามีภารกิจมากมายทีต่ ้องทา”
พญาช้างพูดลอยๆ ขึน้ ว่า “นางช้างผูก้ าพร้า ตาบอดไม่มผี นู้ าทาง คงสะดุดตอไม้ลม้ ลงตรงภูเขาเป็ นแน่ ”
พระราชาตรัสถามว่า “พญาช้าง…นางช้างนัน้ เป็ นอะไรกับท่านหรือ”
พญาช้าง “นางเป็ นมารดาของข้าพระองค์เอง”
พระราชาเมื่อฟั งแล้วเกิดความสลดใจมีรบั สังให้
่ ปล่อยพญาช้างว่า “พญาช้างนี้เลีย้ งดูมารดาตาบอดอยู่ในป่ า
ท่านทัง้ หลายปล่อยมันกลับไปเถิด”
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เอกสารประกอบการสอน

(ต่อ)

พญาช้างเมื่อถูกปล่อยให้อสิ ระพักอยู่หน่อยหนึ่งแล้วแสดงธรรมต่อพระราชาว่า “มหาราชเจ้า ขอพระองค์จง
อย่าเป็ นผูป้ ระมาทเถิด” แล้วได้กลับไปยังทีอ่ ยู่ของตน ได้นาน้าในสระไปรดตัวมารดาทีน่ อนร่างกายผ่ายผอมเพราะ
ไม่ได้อาหารมาแลัว ๗ วัน เป็ นอันดับแรก
ฝ่ ายช้างมารดาเมื่อถูกน้าราดตัวเข้าใจว่าฝนตกจึงพูดขึน้ ว่า “ฝนอะไรนี่ตกไม่เป็ นฤดู ลูกเราไม่อยู่เสียแล้ว”
พญาช้างจึงพูดปลอบใจมารดาว่า “แม่...เชิญลุกขึน้ เถิดลูกของแม่มาแล้ว พระราชาผูท้ รงธรรมให้ปล่อยมาแล้ว
ละ”
นางช้างดีใจมากได้อนุโมทนาแก่พระราชาว่า “ขอให้พระองค์ทรงพระชนม์ยนื นาน เจริญรุ่งเรืองเถิดที่ได้ปล่อย
ลูกของข้าพระองค์คนื มา”
ฝ่ ายพระราชาทรงเลื่อมใสในพญาช้าง จึงมีรบั สังให้
่ ตงั ้ อาหารไว้เพือ่ พญาช้างและมารดาเป็ นประจา ตัง้ แต่วนั ที่
ปล่อยพญาช้างไปและรับสังให้
่ สร้างรูปเหมือนพญาช้างจัดงานฉลองช้างขึน้ เป็ นประจาทุกปี พญาช้างเมื่อมารดา
เสียชีวติ แล้วก็ได้อยู่อุปัฏฐากคณะฤๅษี ๕๐๐ ตน จนตราบเท่าชีวติ
นิทานเรื่องนี้สอนให้รูว้ ่า : ความกตัญญูกตเวทีเลี้ยงดูมารดา บิดาเป็ นบุญกุศลอันยิ่ งใหญ่ แม้พระราชาก็ทรง
บูชาผู้นัน้
ที่มา : www.dhammathai.org
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ใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38 และพุทธศำสนสุภำษิต
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนคาบรรยายใต้ภาพให้มคี วามสอดคล้องกับมงคล 38 และพุทธศาสนสุภาษิต
1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงถึงแนวทางการสงเคราะห์ญาติ

การสงเคราะห์ญาติ
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ตอนที ่ 3
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแนวทางการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต
แนวทางการปฏิ บตั ิ ตน

พุทธศาสนสุภาษิ ต
1. นิมติ ฺต สาธุรปู าน กตญฺญกู ตเวทิตา

2. พฺรหฺมาติ มาตาปิ ตโร
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ใบงานที่ 6.1 เรื่อง มงคล 38 และพุทธศำสนสุภำษิต
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนคาบรรยายใต้ภาพให้มคี วามสอดคล้องกับมงคล 38 และพุทธศาสนสุภาษิต
1.

2.

กตัญญูต่อผูม้ พี ระคุณ

กตัญญูต่อตนเอง

3.

4.

กตัญญูต่อสัตว์เลี้ยง

กตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์
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เฉลย

5.

6.

กตัญญูต่อสิง่ ของทีม่ คี ุณค่า

กตัญญูกตเวทีต่อโรงเรียน

7.

8.

กตัญญูกตเวทีต่อโรงเรียน

กตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และต่อโรงเรียน

9.

10.

กตัญญูต่อตนเอง

กตัญญูต่อสิง่ ของทีม่ คี ุณค่า
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงถึงแนวทางการสงเคราะห์ญาติ
(ตัวอย่าง)

ช่วยเหลือญาติเมือ่

แบ่งปั นสิง่ ของเงินทองให้

พูดจาด้วยคาสุภาพ

มีความทุกข์

ปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสม

ปลอบโยนเมือ่

การสงเคราะห์ญาติ

ต่อญาติ

แสดงความเคารพต่อผูใ้ หญ่

ญาติมที ุกข์

ช่วยทาธุระการงานให้

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ตอนที ่ 3
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแนวทางการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต
แนวทางการปฏิ บตั ิ ตน

พุทธศาสนสุภาษิ ต
1. นิมติ ฺต สาธุรปู าน กตญฺญกู ตเวทิตา

2. พฺรหฺมาติ มาตาปิ ตโร

(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

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
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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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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 กำรกระทำควำมดี
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การกระทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและโรงเรียนตามหลักศาสนาย่อมส่งผลดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างปกติสุข
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.2/5

ชื่นชมการทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว และในโรงเรียนตามหลักศาสนา

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์ผลของการทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว และในโรงเรียนตามหลักพระพุทธศาสนาได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- ตัวอย่างการกระทาความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการตีความ
2) ทักษะการแปลความ
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้

142

พระพุทธศาสนา ป.2

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

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

11.

ครูให้นักเรียนเล่าการกระทาความดีของตนทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ใน
ชีวติ ประจาวัน ซึง่ นักเรียนอาจนามาจากสมุดบันทึกความดีทค่ี รู
มอบหมายให้นักเรียนปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีเ่ รียนไปแล้ว
(ในแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1-6)
12. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นถึงความสาคัญของการทา
ความดีของตนเอง
13. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรีียนเคยทาความดีในชีวิตประจาวัน
อย่างไรบ้าง และมีผลดีอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา
สื่อการเรียนรู้ : หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2

12. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ รื่อง ตัวอย่างการกระทาความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว และบุคคลในโรงเรียน จากหนังสือเรียน
13.
นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 บุคคลในโรงเรียนของนักเรียนมีการกระทา
ความดีอย่างไรบ้าง และมีผลดีอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มผลัดกันนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาอภิปราย
ร่วมกันในสาระสาคัญเกีย่ วกับแบบอย่างการทาความดี และผล
ของการกระทาทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 7.1-7.2

3. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 7.1 เรื่อง การกระทาความดี
เสร็จแล้วผลัดกันเล่าผลงานของตนเองในใบงานให้สมาชิกคนอื่นๆ
ภายในกลุ่มฟั ง
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มรวบรวมผลงานในใบงานที่ 7.1 ของสมาชิกทุก
คนในกลุ่ม มาวิเคราะห์ตามประเด็นทีก่ าหนดในใบงานที่ 7.2
เรื่อง หลอมรวมความดี
143 พระพุทธศาสนา ป.2

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 บุคคลในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่มีการ
กระทาความดีอย่างไรบ้าง และมีผลดีอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 7.1-7.2

สมาชิกแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 7.1-7.2
หน้าชัน้ เรียน โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนจัดทาสมุดบันทึกความดี เรื่อง ความดีที่ฉันเคยทา โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที ่
กาหนด ดังนี้
1) การเขียนบันทึกการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท 3
2) การวิเคราะห์การกระทาตามหลักธรรมโอวาท 3
3) การเขียนบันทึกการทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว และบุคคลในโรงเรียน

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 7.1
ตรวจใบงานที่ 7.2
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้
ตรวจสมุดบันทึกความดี เรื่อง ความดีทฉ่ี นั เคยทา

เครื่องมือ

เกณฑ์
ใบงานที่ 7.1
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ใบงานที่ 7.2
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินสมุดบันทึกความดี เรื่อง ความดี ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ทีฉ่ นั เคยทา

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2) ใบงานที่ 7.1 เรื่อง การกระทาความดี
3) ใบงานที่ 7.2 เรื่อง หลอมรวมความดี
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
สมุดบันทึกความดี เรื่อง ความดีที่ฉันเคยทา
คาชี้แจง นักเรียนแต่ละคนเขียนบันทึก เรื่อง ความดีทฉ่ี นั เคยทา พร้อมกับวาดภาพประกอบ
และวิเคราะห์ความดีทท่ี าตรงกับหลักธรรมข้อใด

ความดีที่ฉันเคยทา

ความดีที่ฉันทาตรงกับหลักธรรม ข้อ

(ภาพ)
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินสมุดบันทึกควำมดี เรื่อง ควำมดีที่ฉนั เคยทำ
ลาดับที่
1
2
3

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

(ชิ้นงานที่ 1)

1

การเขียนบันทึกการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท 3
การวิเคราะห์การกระทาตามหลักธรรมโอวาท 3
การเขียนบันทึกการทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว
และบุคคลในโรงเรียน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

=
=
=

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7

พอใช้

ต่ากว่า 5

ปรับปรุง
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ใบงานที่ 7.1 เรื่อง กำรกระทำควำมดี
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิด เรื่อง การกระทาความดี แล้วสรุปผล

การกระทาความดี

สรุป
1. ผลของการกระทาความดีของตนเอง

2. ผลของการกระทาความดีของบุคคลในครอบครัว

3. ผลของการกระทาความดีของบุคคลในโรงเรียน
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ใบงานที่ 7.1 เรื่อง กำรกระทำควำมดี

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิด เรื่อง การกระทาความดี แล้วสรุปผล

การกระทาความดี
ของตนเอง

การกระทาความดีของ
บุคคลในครอบครัว

การกระทาความดี

การกระทาความดีของ
บุคคลในโรงเรียน

สรุป
1. ผลของการกระทาความดีของตนเอง

2. ผลของการกระทาความดีของบุคคลในครอบครัว

3. ผลของการกระทาความดีของบุคคลในโรงเรียน

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 7.2 เรื่อง หลอมรวมควำมดี
คาชี้แจง ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมตัวอย่างการกระทาความดีของสมาชิกแต่ละคนจากใบงานที่ 7.1 มาวิเคราะห์
ตามประเด็นทีก่ าหนด
การกระทาความดี

ผลของการกระทา

1. การกระทาความดีของตนเอง

2. การกระทาความดีของบุคคลใน
ครอบครัว

3. การกระทาความดีของบุคคลใน
โรงเรียน
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ใบงานที่ 7.2 เรื่อง หลอมรวมควำมดี

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมตัวอย่างการกระทาความดีของสมาชิกแต่ละคนจากใบงานที่ 7.1 มาวิเคราะห์
ตามประเด็นทีก่ าหนด
การกระทาความดี

ผลของการกระทา

1. การกระทาความดีของตนเอง

2. การกระทาความดีของบุคคลใน
ครอบครัว

3. การกระทาความดีของบุคคลใน
โรงเรียน

(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

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

151

พระพุทธศาสนา ป.2

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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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 ศำสนำน่ำรู ้
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่มคี วามสาคัญ การศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับศาสดาและคัมภีรข์ องแต่ละศาสนาจะทาให้เรามี
ความเข้าใจศาสนาต่างๆ มากยิง่ ขึน้ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.2/7

บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความสาคัญของคัมภีรข์ องศาสนาทีต่ นนับถือและศาสนาอื่นๆ

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความสาคัญของคัมภีรข์ องศาสนาทีต่ นนับถือและศาสนาอื่นๆ ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• ชื่อศาสนา ศาสดา และคัมภีรข์ องศาสนาต่างๆ
(1) พระพุทธศาสนา
- ศาสดา : พระพุทธเจ้า
- คัมภีร์ : พระไตรปิ ฎก
(2) ศาสนาอิสลาม
- ศาสดา : มุฮมั มัด
- คัมภีร์ : อัลกุรอาน
(3) คริสต์ศาสนา
- ศาสดา : พระเยซู
- คัมภีร์ : ไบเบิล
(4) ศาสนาฮินดู
- ศาสดา : ไม่มศี าสดา
- คัมภีร์ : พระเวท พราหมณะ อุปนิษทั อารัณยกะ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการทาให้กระจ่าง
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวนิ ยั
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3. ใฝ่ เรียนรู้

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

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

ครูนาภาพศาสนพิธขี องพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม
และศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า
เป็ นศาสนพิธขี องศาสนาใด โดยครูคอยกระตุน้ ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการตอบคาถาม

ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2

14.

นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1)
ร่วมกันศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู จากหนังสือเรียน โดยแบ่ง
หน้าทีก่ นั ศึกษาคนละ 1 ศาสนา ในประเด็นดังนี้
1) สถานทีเ่ กิด
2) ศาสดา
3) คัมภีรท์ างศาสนา
15.
นักเรียนตอบคาถามกระตุ้นความคิด

 ศาสนาใดเก่าแก่ที่สุดในโลก
(ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู)

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

สมาชิกแต่ละคนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาอธิบายให้สมาชิก
ในกลุ่มฟั ง โดยเรียงลาดับตามประเด็นทีก่ าหนด

ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 8.1

5. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกันทาใบงานที่ 8.1 เรื่อง ศาสนาน่ ารู้
6. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของผลงานใน
ใบงานที่ 8.1
7. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 ทาไมคนที่นับถือศาสนาต่างกันจึงสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้
(เพราะทุกศาสนามีหลักการปฏิบตั ติ นในการทา
ความดีเช่นเดียวกัน และศาสนิกชนทุกศาสนา
ปรับตนให้อยู่ร่วมกับผูอ้ นื ่ ได้)

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 8.1

3. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 8.1 แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน
4. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสาคัญของศาสนาน่ารูใ้ นประเด็น สถานที่
เกิด ศาสดา คัมภีรท์ างศาสนา โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนเขียนแผนผังความคิ ด เรื่อง ศาสนาในประเทศไทย
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
4) การบอกชือ่ ศาสนา และศาสดาของศาสนา
5) การบอกชือ่ คัมภีร์ และความสาคัญของคัมภีรข์ องศาสนา
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง หลักธรรมนาความสุข

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจใบงานที่ 8.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ัย และใฝ่ เรียนรู้
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
ตรวจแผนผังความคิด เรื่อง ศาสนาในประเทศไทย

ใบงานที่ 8.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
แบบประเมินแผนผังความคิด เรื่อง ศาสนา
ในประเทศไทย

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2) บัตรภาพ ศาสนพิธี
3) ใบงานที่ 8.1 เรื่อง ศาสนาน่ารู้
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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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

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินแผนผังควำมคิด เรื่อง ศำสนำในประเทศไทย
ลาดับที่
1
2

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

(ชิ้นงานที่ 2)

1

การบอกชื่อศาสนา และศาสดาของศาสนา
การบอกชื่อคัมภีร์ และความสาคัญของคัมภีรข์ องศาสนา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

=
=
=

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

5-6

ดี

3-4

พอใช้

ต่ากว่า 3

ปรับปรุง
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บัตรภาพ ศาสนพิธี

ภาพการทาบุญตักบาตร

ภาพการทาละหมาด

ภาพพิ ธีรบั ศีลสมรส

ภาพพิ ธีตรียมั ปวายโล้ชิงช้า
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ใบงานที่ 8.1 เรื่อง ศำสนำน่ำรู ้
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับความเป็ นมาของศาสนาต่างๆ แล้วบันทึกข้อมูล

1. พระพุทธศาสนา
1) สถานทีเ่ กิด

2. ศาสนาอิสลาม
1) สถานทีเ่ กิด

2) ศาสดา

2) ศาสดา

3) คัมภีรท์ างศาสนา

3) คัมภีรท์ างศาสนา

3. ศาสนาคริสต์
1) สถานทีเ่ กิด

4. ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
1) สถานทีเ่ กิด

2) ศาสดา

2) ศาสดา

3) คัมภีรท์ างศาสนา

3) คัมภีรท์ างศาสนา
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ใบงานที่ 8.1 เรื่อง ศำสนำน่ำรู ้
คาชี้แจง

เฉลย

ให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับความเป็ นมาของศาสนาต่างๆ แล้วบันทึกข้อมูล

1. พระพุทธศาสนา
1) สถานทีเ่ กิด

2. ศาสนาอิสลาม
1) สถานทีเ่ กิด

พระพุทธศาสนาถือกาเนิดในประเทศอินเดีย

ศาสนาอิสลามถือกาเนิดทีเ่ มืองเมกกะ ประเทศซาอุดอี าระเบีย

2) ศาสดา

2) ศาสดา

ศาสดาของพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธเจ้า

ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ นบีมุฮมั มัด

3) คัมภีรท์ างศาสนา
คัมภีรข์ องพระพุทธศาสนา คือ พระไตรปิฎก ซึง่ เป็นคัมภีรท์ ี ่
รวบรวมหลักธรรมของพระพุทธเจ้า

3. ศาสนาคริสต์
1) สถานทีเ่ กิด

3) คัมภีรท์ างศาสนา
คัมภีรข์ องศาสนาอิสลาม คือ อัลกุรอาน

4. ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
1) สถานทีเ่ กิด

ศาสนาคริสต์ถอื กาเนิดทีด่ นิ แดนปาเลสไตน์ ซึง่ ในปั จจุบนั
ดินแดนบางส่วนอยู่ในประเทศอิสร

ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูถอื กาเนิดในประเทศอินเดีย

2) ศาสดา

2) ศาสดา

ศาสดาของศาสนาคริสต์ คือ พระเยซู

ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูเป็นศาสนาทีไ่ ม่มศี าสดา ซึง่ ผูน้ ับถือ
ศาสนานี้จะนับถือเทพเจ้า 3 องค์ ได้แก่ พระพรหม
พระนารายณ์ และพระศิวะ

3) คัมภีรท์ างศาสนา
คัมภีรข์ องศานาคริสต์ คือ ไบเบิล

3) คัมภีรท์ างศาสนา
คัมภีรข์ องศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู คือ คัมภีรพ์ ระเวท
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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

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
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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 1.1 (ป.2/4, ป.2/5, ป.2/7)
 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
170

พระพุทธศาสนา ป.2

)

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 ิเหตุ
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

