4

หน่วยการเรียนรู้ ท ี่

พุทธศาสนิกชนที่ดี ชีวีมีสุข
เวลา

3 ชัวโมง
่

1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.3/7
ส 1.2 ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3

บอกชื่อ ความสาคัญ และปฏิบตั ติ นได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล
ของศาสนาอื่นๆ
ปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนดได้
ถูกต้อง
เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี พิธกี รรม และวันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนดได้ถูกต้อง
แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีต่ นนับถือ

2 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ศาสนิกชนทีด่ ี ควรปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี
พิธกี รรมของศาสนา และแสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีต่ นนับถือ

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ชื่อและความสาคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนา ศาสนา
อิสลาม คริสต์ศาสนา ศาสนาฮินดู
2) การปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลในศาสนาอื่นๆ
3) ฝึกปฏิบตั มิ รรยาทชาวพุทธ
- การลุกขึน้ ยืนรับ
- การต้อนรับ
- การรับ ส่งสิง่ ของแก่พระภิกษุ
- มรรยาทในการสนทนา
- การสารวมกิรยิ ามรรยาท
- การแต่งกายทีเ่ หมาะสมเมื่ออยู่ในวัดและพุทธสถาน
- การดูแลรักษาศาสนวัตถุ และศาสนสถาน
4) ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี
- การอาราธนาศีล
- การสมาทานศีล
- เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา การจัดโต๊ะหมู่บูชา
5) ความเป็ นมาของการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
6) การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
- ขัน้ เตรียมการ
- ขัน้ พิธกี าร
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
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(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสารวจค้นหา
4) ทักษะการจัดโครงสร้าง

2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
5) ทักษะการหาแบบแผน

3) ทักษะการวิเคราะห์
6) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน

4. มีจติ สาธารณะ

6 ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
การสาธิตการปฏิบตั ติ นเป็ นพุทธศาสนิกชนทีด่ ี

7 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

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

1)
2)
3)
4)
5)

ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

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

- สังเกตการสาธิตการปฏิบตั ติ นเป็ นพุทธศาสนิกชนทีด่ ี

8 กิ จกรรมการเรียนรู้
่
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง

นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4
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เรื่องที่

1

องค์ประกอบของศาสนา

วิธสี อนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบ1ตั ชัวโมง
่ิ
ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูนาภาพสถานทีส่ าคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนวัตถุ และศาสนบุคคลทางพระพุทธศาสนา มาให้
นักเรียนดู และให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
- นักเรียนมีความประทับใจในภาพดังกล่าวอย่างไรบ้าง
- ภาพดังกล่าวมีความสาคัญอย่างไร
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า ภาพดังกล่าวจัดเป็ นศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนบุคคลทาง
พระพุทธศาสนา แล้วครูอธิบายความหมาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้นกั เรียนเข้าใจมากยิง่ ขึน้
3. ครูให้นกั เรียนช่วยกันเสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นต่อศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาอื่น
และการดูแลรักษาศาสนวัตถุและศาสนสถาน ครูตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิม่ เติม
4. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์ แล้วครูให้ตวั แทนนักเรียนทีไ่ ด้ฝึกมรรยาทไว้แล้ว
ออกมาสาธิตการปฏิบตั ติ นในอิรยิ าบถทีก่ าหนด
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ด้วยวิธกี ารจับสลาก แล้วให้นกั เรียนแต่ละคนทาตามแบบอย่างผูท้ ม่ี า
สาธิตมรรยาทในขัน้ ที่ 1 หากมีขอ้ สงสัยให้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติมจากหนังสือเรียน หรือสอบถามจากครู
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนแต่ละคนฝึกมรรยาทชาวพุทธตามขัน้ ตอนด้วยตนเอง โดยให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันเสนอแนะ
ครูช่วยตรวจดูความถูกต้องและให้ขอ้ แนะนาเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. ครูมอบหมายให้นกั เรียนแต่ละคนฝึกปฏิบตั มิ รรยาทชาวพุทธในขัน้ ที่ 1 ด้วยตนเองนอกเวลาเรียนและ
สาธิตการปฏิบตั ติ นต่อครูผสู้ อนในเวลาทีก่ าหนด
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญและแนวทางการปฏิบตั ติ นต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน
สถาน ตามมรรยาทไทยอย่างเหมาะสม
3. ครูให้นกั เรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 4.1 เรื่อง ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ เสร็จแล้วนาส่ง
ครูตามกาหนดเวลาทีต่ กลงกัน
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เรื่องที่

2

ศาสนพิธีน่ารู้ : การอาราธนาศีล
และการสมาทานศีล

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

1 ชัวโมง
่

กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูให้นกั เรียนดูภาพเกี่ยวกับการทาบุญในโอกาสต่างๆ แล้วให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ความสาคัญในการประกอบพิธกี รรม
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเห็นถึงความสาคัญของศาสนพิธี และการปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้อง
3. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์ แล้วครูให้ตวั แทนนักเรียนออกมาสาธิตการปฏิบตั ิ
ศาสนพิธี ดังนี้
1) การอาราธนาศีล
2) การสมาทานศีล
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนรวมกลุ่มเดิมแล้วฝึกปฏิบตั ติ ามแบบอย่างของตัวแทนนักเรียนทีม่ าสาธิตในขัน้ ที่ 1 หากมีขอ้ สงสัย
ให้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติมจากหนังสือเรียน หรือสอบถามจากครู
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบตั ติ นตามศาสนพิธโี ดยไม่มแี บบ ผลัดกันเสนอแนะการปฏิบตั ิ ครูตรวจสอบ
ความถูกต้องและแนะนาเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั ติ นในการอาราธนาศีล และการสมาทานศีล จนมีความชานาญ
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี
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เรื่องที่

ศาสนพิธีน่ารู้ : การจัดโต๊ะหมู่บชู า
และการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ

3

วิ ธีสอนโดยใช้การ

1 ชัวโมง
่

สาธิ ต

ขัน้ ที่ 1 เตรียมการสาธิ ต
1. ครูให้นกั เรียนดูภาพเกี่ยวกับการจัดโต๊ะหมู่บูชา และการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ แล้วให้นกั เรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญในการจัดโต๊ะหมู่บูชา และการทาพิธกี รรม
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเห็นถึงความสาคัญเกีย่ วกับการจัดโต๊ะหมู่บูชา และการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะและการปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้อง
3. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์ แล้วครูให้ตวั แทนนัก เรียนเตรียมการสาธิตการจัด
โต๊ะหมู่บูชาและการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
ขัน้ ที่ 2 สาธิ ต
1. นักเรียนศึกษาความรูเ้ รื่อง การจัดโต๊ะหมู่บูชา และการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ จากหนังสือเรียน
2. ตัวแทนนักเรียนสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา และการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ พร้อมกับครูอธิบายประกอบ
ในแต่ละขัน้ ตอน
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกการจัดโต๊ะหมู่บูชา และการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ ตามแบบทีเ่ พือ่ นนักเรียนสาธิต
4. ครูสงั เกตการจัดโต๊ะหมู่บูชา และการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะของนักเรียน หากนักเรียนคนใดทาไม่
ถูกต้องให้เสนอแนะเพือ่ แก้ไขให้ปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้อง
ขัน้ ที่ 3 สรุปการสาธิ ต
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปขัน้ ตอนการจัดโต๊ะหมู่บูชา และการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ พร้อมทัง้ ผลัด
กันเสนอแนะการปฏิบตั ิ ครูตรวจสอบความถูกต้องและแนะนาเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 4 วัดผลประเมิ นผล
1. ครูสมุ่ นักเรียน 2-3 คน สาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา และการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะหน้าชัน้ เรียน
ครูตรวจสอบความถูกต้อง
2. ครูนดั หมายกับนักเรียนแต่ละกลุ่มมาสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา และการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
(นอกเวลาเรียน) เพือ่ ให้ครูประเมินผล
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสาธิ ตการปฏิ บตั ิ ตนเป็ นพุทธศาสนิ กชนที่ดี โดยให้
ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
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นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4

9 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.3
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.3 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
บัตรภาพ
ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ

9.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินการสาธิ ตการปฏิ บตั ิ ตนเป็ นพุทธศาสนิ กชนที่ดี
รายการประเมิ น
1. การปฏิ บตั ิ ตนอย่าง
เหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนสถาน
และศาสนวัตถุ
2. การปฏิ บตั ิ ตนใน
ศาสนพิ ธีเกี่ยวกับ
การอาราธนาศีล
การสมาทานศีล
และการจัดโต๊ะ
หมู่บชู า
3. การแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะ

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สาธิตการปฏิบตั ติ นอย่าง
เหมาะสมต่อศาสนบุคคล
ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
ได้ถูกต้องตามขัน้ ตอน
5 อิรยิ าบถขึน้ ไป
สาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสน
พิธเี กีย่ วกับการอาราธนาศีล
การสมาทานศีล และการจัด
โต๊ะหมู่บชู าได้ถูกต้อง

สาธิตการปฏิบตั ติ นอย่าง
เหมาะสมต่อศาสนบุคคล
ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
ได้ถูกต้องตามขัน้ ตอน
3-4 อิรยิ าบถ
สาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสน
พิธเี กีย่ วกับการอาราธนาศีล
การสมาทานศีล และการจัด
โต๊ะหมู่บชู าได้ถูกต้อง
เป็ นส่วนใหญ่

สาธิตการปฏิบตั ติ นอย่าง
เหมาะสมต่อศาสนบุคคล
ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
ได้ถูกต้องตามขัน้ ตอน
1-2 อิรยิ าบถ
สาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสน
พิธเี กีย่ วกับการอาราธนาศีล
การสมาทานศีล และการจัด
โต๊ะหมู่บชู าได้ถูกต้อง
เป็ นบางส่วน

สาธิตการแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะได้ถูกต้อง
ครบทุกขัน้ ตอน

สาธิตการแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะได้ถูกต้อง
ครบทุกขัน้ ตอน แต่มี
จุดบกพร่องบ้างเล็กน้อย

สาธิตการแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะได้ถูกต้อง แต่มี
จุดบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
และไม่ครบทุกขัน้ ตอน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

8-9

5-7

ต่ากว่า 5

ระดับคุณภาพ

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

4

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดไม่ใช่ศาสนวัตถุ
ก. มัสยิด
ข. เทวรูป
ค. ไม้กางเขน
ง. พระพุทธรูป
2. ใครปฏิบตั ติ นได้ถูกต้อง
ก. แก้วช่วยเก็บกวาดลานวัด
ข. นุชทิง้ ขยะในบริเวณมัสยิด
ค. หนิงใส่กระโปรงสัน้ เมื่อไปวัด
ง. กิง่ พูดจาเสียงดังเมื่ออยูใ่ นโบสถ์
3. การใช้สรรพนามแทนพระภิกษุขอ้ ใดไม่ถกู ต้อง
ก. ท่าน
ข. ใต้เท้า
ค. กระผม
ง. พระคุณเจ้า
4. ข้อใดเกีย่ วข้องกับอามิสปฏิสนั ถาร
ก. หาผลไม้รบั รองผูม้ าเยือน
ข. พูดจาไพเราะกับผูม้ าเยือน
ค. ชักชวนผูม้ าเยือนให้เข้าบ้าน
ง. แนะนาสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ผมู้ าเยือน
5. นักเรียนควรแต่งกายอย่างไรเมือ่ ไปทาบุญทีว่ ดั
ก. ใส่เสือ้ เอวลอย และกระโปรงยาว
ข. ใส่เสือ้ แขนกุด และกางเกงขายาว
ค. ใส่กางเกงขายาว และเสือ้ แขนสัน้
ง. ใส่กางเกงขาสัน้ และเสือ้ แขนยาว

6. ข้อใดหมายถึงการสมาทานศีล
ก. การขอรับคาสั ่งสอน
ข. การฟั งเทศน์ฟังธรรม
ค. การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
ง. การรับเอาคาสั ่งสอนไปปฏิบตั ิ
7. การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธใี ดทีไ่ ม่ต้องมีพระพุทธรูป
ก. ทอดกฐิน
ข. ขึน้ บ้านใหม่
ค. มอบวุฒบิ ตั ร
ง. ถวายราชสักการะ
8. ในการประกอบพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา จะต้อง
เริม่ ด้วยสิง่ ใดก่อน
ก. การสมาทานศีล
ข. การอาราธนาศีล
ค. การกล่าวคานมัสการ
ง. การกล่าวไตรสรณคมน์
9. เมื่อตัวแทนของผูแ้ สดงตนเป็ นพุทธมามกะออกมาจุด
ธูปเทียนแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. ถวายเครื่องสักการะ
ข. กล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย
ค. กล่าวคานมัสการพระพุทธเจ้า
ง. ตัวแทนถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์
10. ข้อใดคือประโยชน์ของการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
ก. เป็ นการปฏิบตั ติ ามหลักความรัก
ข. เป็ นการปฏิบตั เิ พื่อให้ได้ขน้ึ สวรรค์
ค. เป็ นการสร้างศรัทธาในพระศาสดา
ง. เป็ นการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
มฐ. ส 1.1 ป.3/7
ส 1.2 ป.3/1-3
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ก

2. ก

3. ค

4. ก

5. ค
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6. ง

7. ง

8. ข

9. ข

10. ง

หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

4

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดคือประโยชน์ของการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
ก. เป็ นการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ข. เป็ นการสร้างศรัทธาในพระศาสดา
ค. เป็ นการปฏิบตั เิ พื่อให้ได้ขน้ึ สวรรค์
ง. เป็ นการปฏิบตั ติ ามหลักความรัก
2. เมื่อตัวแทนของผูแ้ สดงตนเป็ นพุทธมามกะออกมาจุด
ธูปเทียนแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. ตัวแทนถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์
ข. กล่าวคานมัสการพระพุทธเจ้า
ค. กล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย
ง. ถวายเครื่องสักการะ
3. ในการประกอบพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา จะต้อง
เริม่ ด้วยสิง่ ใดก่อน
ก. การกล่าวไตรสรณคมน์
ข. การกล่าวคานมัสการ
ค. การอาราธนาศีล
ง. การสมาทานศีล
4. การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธใี ดทีไ่ ม่ต้องมีพระพุทธรูป
ก. ถวายราชสักการะ
ข. มอบวุฒบิ ตั ร
ค. ขึน้ บ้านใหม่
ง. ทอดกฐิน
5. ข้อใดหมายถึงการสมาทานศีล
ก. การรับเอาคาสั ่งสอนไปปฏิบตั ิ
ข. การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
ค. การฟั งเทศน์ฟังธรรม
ง. การขอรับคาสั ่งสอน

6. นักเรียนควรแต่งกายอย่างไรเมือ่ ไปทาบุญทีว่ ดั
ก. ใส่กางเกงขาสัน้ และเสือ้ แขนยาว
ข. ใส่กางเกงขายาว และเสือ้ แขนสัน้
ค. ใส่เสือ้ แขนกุด และกางเกงขายาว
ง. ใส่เสือ้ เอวลอย และกระโปรงยาว
7. ข้อใดเกีย่ วข้องกับอามิสปฏิสนั ถาร
ก. แนะนาสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ผมู้ าเยือน
ข. ชักชวนผูม้ าเยือนให้เข้าบ้าน
ค. พูดจาไพเราะกับผูม้ าเยือน
ง. หาผลไม้รบั รองผูม้ าเยือน
8. การใช้สรรพนามแทนพระภิกษุขอ้ ใดไม่ถกู ต้อง
ก. พระคุณเจ้า
ข. กระผม
ค. ใต้เท้า
ง. ท่าน
9. ใครปฏิบตั ติ นได้ถูกต้อง
ก. กิง่ พูดจาเสียงดังเมื่ออยูใ่ นโบสถ์
ข. หนิงใส่กระโปรงสัน้ เมื่อไปวัด
ค. นุชทิง้ ขยะในบริเวณมัสยิด
ง. แก้วช่วยเก็บกวาดลานวัด
10. ข้อใดไม่ใช่ศาสนวัตถุ
ก. พระพุทธรูป
ข. ไม้กางเขน
ค. เทวรูป
ง. มัสยิด

มฐ. ส 1.1 ป.3/7
ส 1.2 ป.3/1-3
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ก

2. ค

3. ค

4. ก

5. ก
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6. ข

7. ง

8. ข

9. ง

10. ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

1 องค์ประกอบของศาสนา
1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ศาสนิกชนทีด่ ี ควรให้ความสาคัญและปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
ของศาสนาทีต่ นนับถือ

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.3/7

บอกชื่อ ความสาคัญ และปฏิบตั ติ นได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสน
บุคคลของศาสนาอื่นๆ
ส 1.2 ป.3/1 ปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ได้ถูกต้อง
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกชื่อ และความสาคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอื่นๆ ได้
2) ปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน และศาสนวัตถุของศาสนาทีต่ นนับถือตามที่
กาหนดได้ถูกต้อง

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ชื่อและความสาคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนา ศาสนา
อิสลาม คริสต์ศาสนา ศาสนาฮินดู
2) การปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลในศาสนาอื่นๆ
3) ฝึกปฏิบตั มิ รรยาทชาวพุทธ
- การลุกขึน้ ยืนรับ
- การต้อนรับ
- การรับ ส่งสิง่ ของแก่พระภิกษุ
- มรรยาทในการสนทนา
- การสารวมกิรยิ ามรรยาท
- การแต่งกายทีเ่ หมาะสมเมื่ออยู่ในวัดและพุทธสถาน
- การดูแลรักษาศาสนวัตถุ และศาสนสถาน

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)
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4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสารวจค้นหา
4) ทักษะการจัดโครงสร้าง

2) ทักษะการวิเคราะห์
5) ทักษะการหาแบบแผน

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน

4. มีจติ สาธารณะ

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการปฏิ บตั ิ

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4
ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. บัตรภาพ
ศาสน์

2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธ

1. ครูนาภาพสถานทีส่ าคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนวัตถุ
และศาสนบุคคลทางพระพุทธศาสนา มาให้นักเรียนดู
2. ครูให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
- นักเรียนมีความประทับใจในภาพดังกล่าวอย่างไรบ้าง
- ภาพดังกล่าวมีความสาคัญอย่างไร
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ภาพดังกล่าวจัดเป็ น
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนบุคคลทาง
พระพุทธศาสนา แล้วครูอธิบายความหมาย พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบให้นักเรียนเข้าใจมากยิง่ ขึน้ จากนัน้ ให้
นักเรียนช่วยกันเสนอ
แนวทางการปฏิบตั ติ นต่อศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสน
วัตถุของศาสนาอื่น และการดูแลรักษาศาสนวัตถุและศาสน
สถาน ครูตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิม่ เติม
4. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์ แล้ว
ครูให้ตวั แทนนักเรียนทีไ่ ด้ฝึกมรรยาทไว้แล้ว ออกมาสาธิต
การปฏิบตั ติ นในอิรยิ าบถต่อไปนี้
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1. นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ศาสนวัตถุและศาสนสถานได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
2. ถ้านักเรียนนัง่ อยู่กบั พื้นแล้วมีพระสงฆ์เดิ น
ผ่านมาควรปฏิ บตั ิ ตนอย่างไร
(ไหว้ หรือกราบตามความเหมาะสม)
3. เมื่อนักเรียนไปวัด นักเรียนควรแต่งกาย
อย่างไร จึงจะเหมาะสม
(แต่งกายสุภาพ สีไม่ฉูดฉาด ผูห้ ญิงไม่ควรนุ่ง
กระโปรงหรือกางเกงขาสัน้ )

1) การลุกขึน้ ยืนรับพระสงฆ์
2) การปฏิสนั ถาร (การต้อนรับ)
3) การสนทนา
4) การแต่งกายเหมาะสม
5) การสารวมกิรยิ ามรรยาท
6) การถวายสิง่ ของทีเ่ หมาะสมแก่พระสงฆ์
7) การรับสิง่ ของจากพระภิกษุ
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-3

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3
3. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์

นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ 5-7 คน ด้วยวิธกี ารจับสลาก แล้ว
ให้นักเรียนแต่ละคนทาตามแบบอย่างผูท้ ม่ี าสาธิตมรรยาทในขัน้ ที่ 1
หากมีขอ้ สงสัย ให้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติมจากหนังสือเรียนหรือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite หรือสอบถามจาก
ครูผสู้ อน

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
แหล่งการเรียนรู้ : ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์

นักเรียนแต่ละคนฝึกมรรยาทชาวพุทธตามขัน้ ตอนด้วย
ตนเอง โดยให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันเสนอแนะ และครูช่วยตรวจดู
ความถูกต้อง และให้ขอ้ แนะนาเพิม่ เติม

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. แบบวัดฯ
2. ใบงานที่ 4.1
3. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์

1. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนฝึกปฏิบตั มิ รรยาทชาว
พุทธในขัน้ ที่ 1 ด้วยตนเองนอกเวลาเรียนและสาธิตการ
ปฏิบตั ติ นต่อครูผสู้ อนในเวลาทีก่ าหนด
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญและแนวทางการ
ปฏิบตั ติ นต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน ตาม
มรรยาทไทยอย่างเหมาะสม
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 นักเรียนคิ ดว่า จะสามารถปฏิ บตั ิ ตนต่อ
พระสงฆ์อย่างเหมาะสมได้อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 4.1 เรื่อง ศาสน
บุคคล ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ เสร็จแล้วนาส่งครู
ตามกาหนด เวลาทีต่ กลงกัน
4. นักเรียนแต่ละคนทาแบบฝึกกิจกรรมที่ 1-2 และกิจกรรม
รวบยอดที่ 4.1-4.2 จากแบบวัดฯ เป็ นการบ้าน เสร็จแล้ว
นาส่งครูตรวจ
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

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

เครื่องมือ

เกณฑ์

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี (ประเมินตามสภาพจริง)
4
ใบงานที่ 4.1
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
รายบุคคล
เกณฑ์
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.3
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.3 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
บัตรภาพ
ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ

8.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์

191
พระพุทธศาสนา ป.3



บัตรภาพ

ภาพโบสถ์

ภาพวิ หาร

ภาพพระพุทธรูป

ภาพพระไตรปิ ฎก

ภาพพระสงฆ์

ภาพพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา

ที่มา : จงจรัส แจ่มจันทร์. [ม.ป.ป.]. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.3. พิมพ์ครัง้ ที่ 3.
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
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ใบงานที่

4.1 ศาสนบุคคล ศานสถาน และศาสนวัตถุ
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนพิจารณาภาพ แล้วนาหมายเลขหน้าภาพเขียนด้านล่างให้สมั พันธ์กบั ข้อความ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ศาสนสถาน
ศาสนวัตถุ
ศาสนบุคคล
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 นักเรียนจะปฏิบตั ติ นต่อศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนวัตถุของศาสนาอื่นได้ ดังนี้
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ใบงานที่

4.1 ศาสนบุคคล ศานสถาน และศาสนวัตถุ
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนพิจารณาภาพ แล้วนาหมายเลขหน้าภาพเขียนด้านล่างให้สมั พันธ์กบั ข้อความ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ศาสนสถาน 1, 3, 4, 7, 10
ศาสนวัตถุ

2, 5, 8, 12

ศาสนบุคคล 6, 9, 11
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 นักเรียนจะปฏิบตั ติ นต่อศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนวัตถุของศาสนาอื่นได้ ดังนี้

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน)
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แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

2 ศาสนพิธีน่ารู้ :
การอาราธนาศีล
และการสมาทานศีล

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธทุกคนควรปฏิบตั ติ นในศาสนพิธดี ว้ ยการอาราธนาศีล และการสมาทานศีล ได้อย่างถูกต้อง

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2 ป.3/2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี พิธกี รรม และวันสาคัญทางศาสนาตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- ปฏิบตั ติ นในการอาราธนาศีล และการสมาทานศีลได้

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี
- การอาราธนาศีล

- การสมาทานศีล

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

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

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการปฏิ บตั ิ

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. บัตรภาพ
ศาสน์

2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธ

1. ครูให้นักเรียนดูวดี ทิ ศั น์หรือภาพเกีย่ วกับการทาบุญใน
โอกาสต่างๆ แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับความสาคัญในการทาพิธกี รรม
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นถึงความสาคัญของศาสน
พิธี และการปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้อง
3. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์ แล้ว
ครูให้ตวั แทนนักเรียนออกมาสาธิตการปฏิบตั ศิ าสนพิธี ดังนี้
1) การอาราธนาศีล
2) การสมาทานศีล
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3
3. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์

นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) แล้ว
ฝึกปฏิบตั ติ ามแบบอย่างของตัวแทนนักเรียนทีม่ าสาธิตในขัน้ ที่ 1
หากมีขอ้ สงสัย ให้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติมจากหนังสือเรียนหรือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite หรือสอบถามจากครู

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
แหล่งการเรียนรู้ : ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์

สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบตั ติ นตามศาสนพิธโี ดยไม่มี
แบบ ผลัดกันเสนอแนะการปฏิบตั ิ ครูตรวจสอบความถูกต้องและ
แนะนาเพิม่ เติม
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 การอาราธนาศีลและการสมาทานศีลมีความ
แตกต่างกันอย่างไร
(การอาราธนาศีลเป็นการกล่าวคาขอให้พระสงฆ์ให้
ศีลแก่เรา ส่วนการสมาทานศีลนัน้ เป็นการรับเอา
ศีล ทีข่ อมาปฏิบตั )ิ

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. แบบวัดฯ
ศาสน์

2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธ

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั ติ นในการอาราธนาศีล และการ
สมาทานศีล จนมีความชานาญ
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นในศาสน
พิธี
3. นักเรียนแต่ละคนทาแบบฝึกกิจกรรมที่ 1 จากแบบวัดฯ เป็ น
การบ้าน เสร็จแล้วนาส่งครู
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีการอาราธนาศีลและ
การสมาทานศีลที่ใดบ้าง และมีขนั ้ ตอนการ
ปฏิ บตั ิ อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ประเมินการนาเสนอผลงาน

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.3
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.3 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
บัตรภาพ

8.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์
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บัตรภาพ

ภาพการทาบุญในงานมงคลสมรส

ภาพการถวายสังฆทาน

ภาพการถวายเครื่องไทยธรรม

ภาพการทาบุญใส่บาตร

ภาพการทาบุญขึ้นบ้านใหม่

ภาพการสวดพระอภิ ธรรมศพ

ที่มา : ภาพที่ 1-4, 6 จงจรัส แจ่มจันทร์. [ม.ป.ป.]. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.3.
1 2
พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
3 4
www.ช่างภาพ.com/ภาพถ่ายทาบุญขึน้ ปี ใหม่
5 6 ภาพที่ 5
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แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

3 ศาสนพิธีน่ารู้ : การจัด
1 ชัวโมง
่
โต๊ะหมู่บชู าและการ
แสดงตนเป็ นพุทธมามกะ

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธทุกคนควรปฏิบตั ติ นในศาสนพิธดี ว้ ยการจัดโต๊ะหมู่บูชา และการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะได้
อย่างถูกต้อง

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2 ป.3/2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี พิธกี รรม และวันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนดได้ถูกต้อง
ป.3/3 แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีต่ นนับถือ
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) ปฏิบตั ติ นในการจัดโต๊ะหมู่บูชาได้
2) แสดงตนเป็ นพุทธมามกะตามขัน้ ตอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี
- เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา การจัดโต๊ะหมู่บูชา
2) ความเป็ นมาของการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
3) การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
- ขัน้ เตรียมการ
- ขัน้ พิธกี าร

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล

2) ทักษะการหาแบบแผน

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
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3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยใช้การ

สาธิ ต

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 เตรียมการสาธิ ต
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. บัตรภาพ
ศาสน์

2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธ

1. ครูให้นักเรียนดูภาพเกีย่ วกับการจัดโต๊ะหมู่บูชา และการ
แสดงตนเป็ นพุทธมามกะ แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับความสาคัญในการจัดโต๊ะหมูบ่ ูชา และ
การทาพิธกี รรม
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นถึงความสาคัญเกีย่ วกับ
การจัดโต๊ะหมู่บูชา และการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ และ
การปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้อง
3. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์ แล้ว
ครูให้ตวั แทนนักเรียนเตรียมการสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บชู า
และการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 2 สาธิ ต
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3
3. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1)
ศึกษาความรูเ้ รื่อง การจัดโต๊ะหมู่บูชา และการแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะ จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์
Smart L.O. LMS Lite
2. ตัวแทนนักเรียนสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา และการแสดงตน
เป็ นพุทธมามกะ พร้อมกับครูอธิบายประกอบในแต่ละ
ขัน้ ตอน
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกการจัดโต๊ะหมู่บชู า และการแสดงตน
เป็ นพุทธมามกะ ตามแบบทีเ่ พื่อนนักเรียนสาธิต
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 นักเรียนคิ ดว่า การจัดโต๊ะหมู่บูชามี
ความสาคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
(การจัดโต๊ะหมู่เป็นศิลปะของชาวพุทธ ซึง่ เป็น
ประเพณีทนี ่ ิยมมาแต่โบราณ อีกทัง้ ยังเป็นการแสดง
ถึงจิตใจทีเ่ คารพบูชาในพระรัตนตรัย)

4. ครูสงั เกตการจัดโต๊ะหมู่บชู า และการแสดงตนเป็ นพุทธมาม
กะของนักเรียน หากนักเรียนคนใดทาไม่ถูกต้องให้
เสนอแนะ เพื่อแก้ไขให้ปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้อง

ขัน้ ที่ 3 สรุปการสาธิ ต
แหล่งการเรียนรู้ : ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์

สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปขันตอนการจั
้
ดโต๊ะหมู่บชู า
และการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ พร้อมทัง้ ผลัดกันเสนอแนะการ
ปฏิบตั ิ ครูตรวจสอบความถูกต้องและแนะนาเพิม่ เติม

ขัน้ ที่ 4 วัดผลประเมิ นผล
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. แบบวัดฯ
ศาสน์

2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธ

1. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน สาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา และการ
แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหน้าชัน้ เรียน ครูตรวจสอบความ
ถูกต้อง
2. ครูนัดหมายกับนักเรียนแต่ละกลุ่มมาสาธิตการจัดโต๊ะหมู่
บูชา และการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ (นอกเวลาเรียน)
เพื่อให้ครูประเมินผล
3. นักเรียนแต่ละคนทากิจกรรมรวบยอดที่ 4.3 ชุดที่ 1 ข้อ 2
และกิจกรรมรวบยอดที่ 4.4 ชุดที่ 1 จากแบบวัดฯ เป็ น
การบ้าน เสร็จแล้วนาส่งครู
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีการแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะที่ใดบ้าง และมีขนั ้ ตอนการปฏิ บตั ิ
อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสาธิ ตการปฏิ บตั ิ ตนเป็ นพุทธศาสนิ กชนที่ดี โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที ่
กาหนด ดังนี้
1) การปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
2) การปฏิบตั ติ นในศาสนพิธเี กีย่ วกับการอาราธนาศีล การสมาทานศีล และการจัดโต๊ะหมู่บูชา
3) การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4
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7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ประเมินการนาเสนอผลงาน

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
4
สังเกตการสาธิตการปฏิบตั ติ นเป็ น
พุทธศาสนิกชนทีด่ ี

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
4
แบบประเมินการสาธิตการปฏิบตั ติ นเป็ น
พุทธศาสนิกชนทีด่ ี

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

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.3
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.3 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
บัตรภาพ

8.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมิ นการสาธิ ตการปฏิ บตั ิ ตนเป็ นพุทธศาสนิ กชนที่ดี
ลาดับที่
1
2
3

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
การปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนสถาน
และศาสนวัตถุ
การปฏิบตั ติ นในศาสนพิธเี กี่ยวกับการอาราธนาศีล
การสมาทานศีล และการจัดโต๊ะหมู่บูชา
การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
รวม

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

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

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

ภาพการจัดโต๊ะหมู่บชู าแบบหมู่ 5

ภาพการจัดโต๊ะหมู่บชู าแบบหมู่ 7

ภาพการจัดโต๊ะหมู่บชู าแบบหมู่ 9

ภาพการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ

ที่มา : จงจรัส แจ่มจันทร์. [ม.ป.ป.]. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.3. พิมพ์ครัง้ ที่ 3.
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
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แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การลาดับขัน้ ตอนของเนื้อเรื่อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ ....................................................

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ให้ 3 คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ให้ 2 คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่ ให้ 1 คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

ผู้

การทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติ กรรม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ความมีน้าใจ
การรับฟัง การแสดง การตรงต่อ
เอื้อเฟื้ อ
ความคิ ดเห็น ความคิ ดเห็น
เวลา
เสียสละ

ความมี
วิ นัย

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน
3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

รวม
15
คะแนน

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ให้ 1 คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

ผู้

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ให้ 1 คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

ผู้

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าที่
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง
ทีด่ ใี นการสร้างความสามัคคี ปรองดองในหมู่เพื่อน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
อย่างสม่าเสมอ เป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ด้วยความซือ่ ตรง

3. มีวินัย
รับผิดชอบ

3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ
ในชีวติ ประจาวัน

4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และนาไปปฏิบตั ไิ ด้
4.2 จัดสรรเวลาให้เหมาะสม
4.3 เชื่อฟั งคาสั ่งสอนของบิดา มารดา โดยไม่โต้แย้ง
4.4 ตัง้ ใจเรียน
4.5 ปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด
4.6 มัธยัสถ์ และเก็บออม
4.7 อดทน กล้าแสดงสิง่ ทีถ่ ูกต้อง รักษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับของชุมชน
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ระดับคะแนน
3

2

1

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย 7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 ดูแลรักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

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

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

214
พระพุทธศาสนา ป.3

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
59 - 78
ดี
39 - 58
พอใช้
ต่ากว่า 39
ปรับปรุง

ผู้

แบบบันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้
ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ป.3/7) ส 1.2 (ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3)

 ด้านความรู้
(จานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

)

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))
สรุปผลจากการประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจาหน่ วยการเรียนรู้
 ระดับคุณภาพดี
จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพพอใช้ จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพปรับปรุง จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ

 ปั ญหา/อุปสรรค
 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
ตาแหน่ง
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(

)

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิ นคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน)
มาตรฐานที ่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสมา่ เสมอ
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ และปั ญหาทางเพศ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมันใจ
่ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ทดี ่ แี ละให้เกียรติผอู้ นื ่
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

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

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

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

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

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

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

มาตรฐานที ่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
5.1
5.2
5.3
5.4

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

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

วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมันพั
่ ฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
ทางานร่วมกับผูอ้ นื ่ ได้
มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ
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