หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ ำจุนโลก
เวลา 6
ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.4/4
หลักธรรม
ป.4/7

แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือ
ของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็ นชาติได้อย่างสมานฉันท์

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาย่อมทาให้ผู้
ปฏิบตั ดิ าเนินชีวติ อย่างถูกต้อง และสามารถอยู่ร่วมกันเป็ นชาติได้อย่างสมานฉันท์
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พุทธศาสนสุภาษิต
- สุขา สงฺฆสฺส สามคฺค ี ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข
- โลโกปตฺถมฺภกิ า เมตฺตา เมตตาธรรม ค้าจุนโลก
2) พระรัตนตรัย : ศรัทธา 4
- พระธรรม : หลักกรรม
3) ไตรสิกขา
- ศีล สมาธิ ปั ญญา
4) หลักธรรมเพือ่ การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
- เบญจธรรม
- สุจริต 3
- พรหมวิหาร 4
- มงคล 38 : เคารพ ถ่อมตัว ทาความดีให้พร้อมไว้ก่อน
- พุทธศาสนสุภาษิต : ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข เมตตาธรรมค้าจุนโลก กตัญญูกตเวทีตอ่
ประเทศชาติ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์

2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
รายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
7. การวัดและการประเมิ นผล

3. มุ่งมันในการท
่
างาน

7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่อง หลักธรรมค้าจุนโลก
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนาความสุขมาให้
ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง เมตตาธรรม ค้าจุนโลก
ตรวจใบงานที่ 1.3 เรื่อง ศาสนสุภาษิต
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระรัตนตรัย
ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง พระพุทธคุณ 3
ตรวจใบงานที่ 2.3 เรื่อง พระสงฆ์
ตรวจใบงานที่ 2.4 เรื่อง หลักกรรม
ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ไตรสิกขา
ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง การไม่ทาความชัว่
ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง เบญจธรรม - สุจริต 3
ตรวจใบงานที่ 5.2 เรื่อง พรหมวิหาร 4
ตรวจใบงานที่ 5.3 เรื่อง กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ
ตรวจใบงานที่ 5.4 เรื่อง มงคลชีวติ
ตรวจแบบบันทึกความดี
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

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

- ตรวจรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง หลักธรรมค้าจุนโลก


นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 พุทธศาสนสุภาษิ ต

เวลา 1

ชัวโมง
่
วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่คิดสีส่ หาย

ขัน้ นาเข้าสูบทเรียน
ครูนาภาพกิจกรรมทีแ่ สดงถึงความเมตตามาให้นกั เรียนดู แล้วแสดงความคิดเห็นถึงข้อคิดทีไ่ ด้ ครูอธิบายเชื่อมโยง
ให้นกั เรียนเข้าใจถึงความสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนาความสุขมาให้ และ
เรื่อง เมตตาธรรมค้าจุนโลก
ขัน้ สอน
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ และชีแ้ จงให้นกั เรียนเห็นวิธกี ารและ
ความสาคัญของการทางานและเรียนรูร้ ่วมกัน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ แต่ละคู่ศกึ ษาพุทธศาสนสุภาษิตและทาใบงาน ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนาความสุขมาให้
- คู่ท่ี 2 ทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง เมตตาธรรม คา้ จุนโลก
3. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันเล่าผลงานให้สมาชิกอีกคู่หนึ่งฟั ง และช่วยกันเติมเต็มให้สมบูรณ์
4. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ สรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดทีไ่ ด้จากพุทธศาสนสุภาษิต และแนวทางการนาไปปฏิบตั ิ
2. ครูให้นกั เรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 1.3 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ต เป็ นการบ้านส่งครูผสู้ อน
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เรื่องที่ 2 พระรัตนตรัย และหลักกรรม

เวลา 1

ชัวโมง
่
วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คการต่อเรือ่ งราว (Jigsaw)

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูให้นกั เรียนผลัดกันเล่าประสบการณ์ทเ่ี คยสวดมนต์บูชาคุณพระรัตนตรัย และขณะทีส่ วดมนต์นนั ้ ระลึกถึงสิง่ ใด
ทาไมจึงระลึกถึง ต่อจากนัน้ ครูอธิบายเชื่อมโยงให้ตระหนักถึงคุณค่าของพระรัตนตรัย
ขัน้ สอน
1. นักเรียนกลุ่มเดิมมารวมกลุ่มกัน เรียกว่า กลุ่มบ้าน แล้วให้สมาชิกแต่ละคนเลือกหมายเลขประจาตัว 1, 2, 3, 4
จากนัน้ ครูแจ้งกติกาการเรียนรูร้ ่วมกัน
2. สมาชิกในกลุ่มบ้านแยกย้ายมารวมกลุ่มใหม่ทม่ี หี มายเลขเดียวกัน เรียกว่า กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้วร่วมกันศึกษา
ความรู้ และทาใบงาน ดังนี้
- หมายเลข 1 ศึกษาความรู้ และทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระรัตนตรัย
- หมายเลข 2 ศึกษาความรู้ และทาใบงานที่ 2.2 เรื่อง พระพุทธคุณ 3
- หมายเลข 3 ศึกษาความรู้ และทาใบงานที่ 2.3 เรื่อง พระสงฆ์
- หมายเลข 4 ศึกษาความรู้ และทาใบงานที่ 2.4 เรื่อง หลักกรรม
3. สมาชิกกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญกลับไปยังกลุ่มบ้าน ผลัดกันอภิปรายความรูใ้ นใบงานทีต่ นรับผิดชอบ โดยสมาชิกคนอื่น
ช่วยกันเสริมเพิม่ เติมตามความเหมาะสม
4. ครูทดสอบความรูข้ องนักเรียนในเรื่อง พระรัตนตรัย และหลักกรรม และให้คะแนนเป็ นรายบุคคล
ขัน้ สรุป
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง พระรัตนตรัย พุทธคุณ 3 พระสงฆ์ และหลักกรรม ตลอดจนชีแ้ นะนาให้ปฏิบตั ิ
ตนทีแ่ สดงถึงความเคารพในพระรัตนตรัย การเชื่อในหลักกรรมตามคาสอนในพระพุทธศาสนา
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เรื่องที่ 3 ไตรสิ กขา

เวลา 1

ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คเล่าเรือ่ งรอบวง

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูนาข่าวการประพฤติตนในทางทีด่ ขี องนักเรียนมาเล่าให้นกั เรียนฟั ง แล้วให้แสดงความคิดเห็นว่า การกระทา
อย่างไรทีแ่ สดงว่าเป็ นคนดี มีปัญญา
2. ครูเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า การกระทาดังกล่าวสอดคล้องกับหลักไตรสิกขา
ขัน้ สอน
1. ครูอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจเกีย่ วกับหลักไตรสิกขา พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มศึกษาความรูเ้ พิม่ เติมเรื่อง ไตรสิกขา และแต่ละคนทาใบงานที่ 3.1 เรื่อง ไตรสิ กขา
3. สมาชิกแต่ละคนนาผลงานในใบงานที่ 3.1 มาเล่าสูก่ นั ฟั งในกลุ่มเรียงตามลาดับแบบเล่าเรื่องรอบวง
4. สมาชิกในแต่ละกลุ่มคัดเลือกผลงานทีด่ ที ส่ี ุด และนาเสนอหน้าชัน้ เรียน โดยมีครูเสนอแนะเพิม่ เติม
ขัน้ สรุป
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา
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เรื่องที่ 4 การไม่ทาความชั ่ว

เวลา 1

ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่ตรวจสอบ

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูนาตัวอย่างข่าวการกระทาของบุคคลทีป่ ระพฤติตนในทางทีไ่ ม่ดี มาให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุและผล
ของการกระทา
ขัน้ สอน
1. ครูอธิบายความรูเ้ รื่อง การไม่ทาความชัวทั
่ ง้ ปวง ซึง่ สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง
เบญจศีล-ทุจริต 3
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ช่วยกันทาใบงานที่ 4.1 เรื่อง การไม่ทาความชัว่ โดยเริม่ จากการตอบ
คาถาม
ข้อ 1 ดังนี้
1) นักเรียนคนหนึ่งคิดดังๆ แสดงถึงการคิดตอบคาถาม และเขียนคาตอบ และสมาชิกอีกคนหนึ่งเป็ นฝ่ ายสังเกต
(นักเรียนอีกคนหนึ่ง ซึง่ อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ปฏิบตั ใิ นทานองเดียวกัน)
2) นักเรียนทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นฝ่ ายสังเกต จะทาหน้าทีต่ รวจสอบและแสดงความคิดเห็นด้วย เมื่อตรวจสอบว่า เป็ น
คาตอบทีถ่ ูกต้อง พร้อมแสดงความยินดี
3) นักเรียนแต่ละคู่เปลีย่ นบทบาทกันในคาถามข้อต่อไป โดยสลับหน้าทีก่ นั
4) เมื่อจบการตอบคาถาม 2 ข้อ แล้วให้นกั เรียนแต่ละคู่ซง่ึ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน (กลุ่ม 4 คน เปรียบเทียบคาตอบ
กัน
และช่วยเหลือกันอธิบายแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมเพือ่ ความกระจ่างชัดเจน)
3. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนสรุปข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาเรื่อง การไม่ทาความชัว่ และแนวการปฏิบตั ิ
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เรื่องที่ 5 การทาความดี

เวลา 1-2

ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูให้นกั เรียนร่วมกันร้องเพลง คุณธรรม 8 ประการ และให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า คุณธรรมทีไ่ ด้จากบทเพลง
มีอะไรบ้าง และนักเรียนสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างไรบ้าง
ขัน้ สอน
ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้

1. นักเรียนกลุ่มเดิมเลือกหมายเลขประจาตัวและชื่อประจาหมายเลขตามทีก่ าหนด
2. สมาชิกแต่ละหมายเลขแยกย้ายกันไปหาเพือ่ นใหม่ทม่ี หี มายเลขเดียวกัน และร่วมมือกันศึกษาความรู้ ดังนี้
- หมายเลข 1 เรื่อง เบญจธรรม-สุจริต 3
- หมายเลข 2 ชื่อ พรหมวิหาร 4
- หมายเลข 3 ชื่อ กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ
- หมายเลข 4 ชื่อ มงคลชีวติ
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้

สมาชิกแต่ละหมายเลขร่วมกันอภิปรายสนทนาแลกเปลีย่ นความรูก้ นั ในประเด็นสาคัญ
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้

1. สมาชิกแต่ละกลุ่ม ซึง่ มีหมายเลขเดียวกันร่วมกันทาใบงานที่ 5.1- 5.4 ตามทีก่ าหนด
2. สมาชิกแต่ละหมายเลขกลับไปยังกลุ่มเดิม ผลัดกันเล่าผลงานในใบงานทีต่ นรับผิดชอบ ให้เพือ่ นคนอื่นฟั ง
3. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่ 5.1 – ใบงานที่ 5.4
ขัน้ ที ่ 4 พิ สจู น์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ

1. สมาชิกกลุ่มเดิมร่วมกันวางแผนปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม และบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 5.1 เรื่อง วางแผน
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
2. นักเรียนแต่ละคนปฏิบตั ติ นตามใบกิจกรรมที่ 5.1แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกความดี ส่งครูผสู้ อนตามกาหนด
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และเน้นให้นกั เรียนรูจ้ กั ทาจิตใจ
ให้เป็ นสมาธิ
ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนรายงานผลการปฏิ บตั ิ กิจกรรมตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยให้
ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง หลักธรรมค้าจุนโลก
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
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2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2522. หลักพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครัง้ ที่ 6 กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
3) บัตรภาพ
4) ตัวอย่างข่าว
5) เพลง คุณธรรม 8 ประการ
6) ใบกิจกรรมที่ 5.1 เรื่อง วางแผนปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
7) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนาความสุขมาให้
8) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง เมตตาธรรม ค้าจุนโลก
9) ใบงานที่ 1.3 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
10) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระรัตนตรัย
11) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง พระพุทธคุณ 3
12) ใบงานที่ 2.3 เรื่อง พระสงฆ์
13) ใบงานที่ 2.4 เรื่อง หลักธรรม
14) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ไตรสิกขา
15) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การไม่ทาความชัว่
16) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง เบญจธรรม-สุจริต 3
17) ใบงานที่ 5.2 เรื่อง พรหมวิหาร 4
18) ใบงานที่ 5.3 เรื่อง กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ
19) ใบงานที่ 5.4 เรื่อง มงคลชีวติ
9.2 แหล่งการเรียนรู้
• แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
-

-

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://www.mmv.ac.th/Result/online/Renu/su3.htm
http://www.learntripitaka.com/scruple/prom4.html
http://mcucity.tripod.com/38virtues.htm#๒๒
http://www.suwalaiporn.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=391131&Ntype=6
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมในพระพุทธศำสนำ
รายการประเมิ น

ดี (3)

คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

รายงานผลการปฏิบตั ติ นที่
1. การปฏิ บตั ิ ตนที่แสดงถึง
ความเคารพในพระรัตนตรัย แสดงถึงความเคารพใน
พระรัตนตรัยอย่างเหมาะสม
พร้อมมีหลักฐานยืนยัน

รายงานผลการปฏิบตั ติ นที่
แสดงถึงความเคารพใน
พระรัตนตรัยอย่างเหมาะสม
เป็ นส่วนใหญ่ พร้อมมีหลักฐาน
ยืนยัน

รายงานผลการปฏิบตั ติ นที่
แสดงถึงความเคารพใน
พระรัตนตรัยเหมาะสมเป็ น
บางครัง้ ไม่มหี ลักฐานยืนยัน

2. การปฏิ บตั ิ ตนตาม
หลักธรรมโอวาท 3

รายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมโอวาท 3 ได้
4 พฤติกรรมขึน้ ไป

รายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมโอวาท 3 ได้
3 พฤติกรรม

รายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมโอวาท 3 ได้
1-2 พฤติกรรม

3. การวิ เคราะห์ผลการปฏิ บตั ิ

เขียนวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิ เขียนวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิ เขียนวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิ
ตนตามหลักธรรมโอวาท 3 ได้ ตนตามหลักธรรมโอวาท 3 ได้ ตนตามหลักธรรมโอวาท 3 ได้
อย่างถูกต้อง 3 ข้อขึน้ ไป
อย่างถูกต้อง 2 ข้อ
อย่างถูกต้อง 1 ข้อ

ตนตามหลักธรรมโอวาท 3

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
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ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9
5-7

ดี
พอใช้

ต่ากว่า 5

ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดเพียงข้อเดียว

1. สิง่ ใดบ่งชีก้ ารกระทาว่าดีหรือไม่
ก. กรรม
ข. เจตนา
ค. วาจา
ง. กิรยิ า

6. ความสามัคคีเกีย่ วข้องกับเรื่องใด
ก. ความขยัน
ข. ความสาเร็จ
ค. ความซื่อสัตย์
ง. ความประหยัด

2. คาพูดใดแสดงว่า เป็ นคนถ่อมตน
ก. “ทีเ่ ธอพูดมาทัง้ หมดนี้ฉนั ว่าไม่เข้าท่าเลย”
ข. “หยุด แล้วฟั งฉันพูดจะรูเ้ รื่องดีกว่า”
ค. “ใครๆ ก็รวู้ ่าฉันเก่งทีส่ ุดในกลุ่ม”
ง. “ฟั งความเห็นของคนอื่นๆ ด้วยนะ เพราะเราอยู่กลุ่ม
เดียวกัน”

7. พุทธศาสนสุภาษิตทีว่ ่า “สุขา สังฆัสส สามัคคี” แปลว่าอะไร
ก. ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนาสุขมาให้
ข. ความสุขคือความสามัคคีกนั
ค. ความสามัคคีมคี วามสุข
ง. งานจะสาเร็จเพราะความสามัคคี
8. ใครปฏิบตั ติ ามพุทธศาสนสุภาษิตทีว่ ่า “สุขา สังฆัสส
สามัคคี”
ก. ส้มทะเลาะกับเพื่อนๆ เสมอ
ข. นุ่นชวนเพื่อนเล่นการพนัน
ค. รุ่งชอบนินทาเพื่อนๆ เสมอ
ง. ทิพย์ช่วยเพื่อนทาความสะอาด

3. ข้อความใด ไม่เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม
ก. กรรมใดใครก่อ กรรมนัน้ ย่อมตามสนอง
ข. ก่อกรรมทาเข็ญ
ค. หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนัน้
ง. กงเกวียนกาเกวียน
4. ถ้าเพื่อนทาการบ้านไม่ได้ แล้วเราช่วยสอนการบ้าน
ให้เพื่อน แสดงถึงคุณธรรมข้อใด
ก. มุทติ า
ข. อุเบกขา
ค. กรุณา
ง. เมตตา
5. เมื่อมีปัญหาแล้วพิจารณาใคร่ครวญถึงสาเหตุแล้วจึงแก้ไข
เป็ นการปฏิบตั ติ ามข้อใด
ก. ปั ญญา
ข. เมตตา
ค. สมาธิ
ง. ศีล

9. พุทธศาสนสุภาษิตใดตรงกับ เมตตาธรรมค้าจุนโลก
ก. อัตตา หเว ชิตงั เสยโย
ข. โลโกปั ตถัมภิกา เมตตา
ค. นัตถิ สันติปรัง สุขงั
ง. สัจจังเว อมตา วาจา
10. พุทธศาสนสุภาษิตเป็ นคาสอนของใคร
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระสารีบุตร
ค. พระสาวก
ง. พระอานนท์

ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 4, 7
1. ข

2. ง

3. ข

4. ค

5. ก

6. ข

7. ก

8. ง

9. ข

10. ก

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พุทธศำสนสุภำษิต
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พุทธศาสนสุภาษิตเป็ นสุภาษิตสอนใจ และเป็ นแนวทางการประพฤติปฏิบตั ติ นให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/4

ป.4/7
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็ นชาติได้อย่างสมานฉันท์

1) อธิบายข้อคิดทีไ่ ด้จากพุทธสุภาษิตได้
2) นาข้อคิดทีไ่ ด้จากพุทธสุภาษิตไปประพฤติ ปฏิบตั ติ นให้เกิดประโยชน์ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• พุทธศาสนสุภาษิต

1) สุขา สงฺฆสฺส สามคฺค ี ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข
2) โลโกปตฺถมฺภกิ า เมตฺตา เมตตาธรรม ค้าจุนโลก
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

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

 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง หลักธรรมค้าจุนโลก
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

3. ครูนาภาพกิจกรรมทีแ่ สดงถึงความเมตตามาให้นักเรียนดู เช่น
- คนกวาดลานวัด
- คนให้อาหารสัตว์
- คนเก็บขยะ
แล้วตัง้ ประเด็นคาถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ ดังนี้
“จากภาพ นักเรียนคิดว่าบุคคลในภาพมีคุณธรรมอย่างไรบ้าง”
4. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ภาพกิจกรรมดังกล่าว
สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ความพร้อมเพรียงของหมู่
คณะนาความสุขมาให้ และเรื่อง เมตตาธรรม ค้าจุนโลก

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2. ใบงานที่ 1.1
3. ใบงานที่ 1.2

คาถามกระตุ้นความคิ ด
1. นักเรียนเคยพบบุคคลที่มีการกระทา
แสดงถึงความเมตตาในเรื่องใดบ้าง
ยกตัวอย่างประกอบ

4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความ
สามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน
และอ่อน แล้วชีน้ าให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการทางานร่วมกัน
ปฏิบตั ติ ามกติกาของการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เช่น
2.
1) มีการช่วยเหลือกัน
2) ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในภาระหรือหน้าทีข่ องตน
3) สมาชิกทุกคนมีบทบาทเท่าเทียมกัน
4) สมาชิกทุกคนต้องมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกันอย่างต่อเนื่อง
ครูผสู้ อนให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความกระตือรือร้นและตัง้ ใจทางาน
ร่วมกันให้ประสบความสาเร็จอย่างมีคุณภาพ
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคู่รว่ มกันอ่าน
พุทธศาสนสุภาษิตเรื่อง ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนาความสุข
มาให้ และเรื่อง เมตตาธรรม ค้าจุนโลก จากหนังสือเรียน จากนัน้ ให้
สมาชิกแต่ละคู่นาความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษามาทาใบงาน ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ
นาความสุขมาให้
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(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการทากิ จกรรม
ที่แสดงถึงความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ
ได้อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

- คู่ท่ี 2 ทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง เมตตาธรรม คา้ จุนโลก
6. นักเรียนรวมกลุ่ม 4 คน (กลุ่มเดิมทีแ่ บ่งไว้) ซึง่ มาจากนักเรียน 2 คู่
เมื่อเข้ากลุ่มแล้วให้สมาชิกในแต่ละคู่ผลัดกันเล่าผลงานของตนให้
สมาชิกอีกคู่หนึ่งฟั ง สมาชิกคนอืน่ ช่วยเพิม่ เติมผลงานให้สมบูรณ์
4. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานตามความเหมาะสม โดยมี
ครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.3

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดทีไ่ ด้จากพุทธศาสนสุภาษิต และ
แนวทางการนาไปปฏิบตั จิ ริง
4. ครูมอบหมายให้นักเรียนทาใบงานที่ 1.3 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ต
เป็ นการบ้านส่งครูผสู้ อน
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

•

ถ้าคนไทยทุกหมู่คณะมีความพร้อมเพรียงกัน
จะส่งผลดีต่อประเทศชาติ อย่างไร
(การอยู่รว่ มกันอย่างมีความสงบสุข จะพัฒนา
ประเทศได้รวดเร็ว)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
ตรวจใบงานที่ 1.1
ตรวจใบงานที่ 1.2
ตรวจใบงานที่ 1.3
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
ใบงานที่ 1.1
ใบงานที่ 1.2
ใบงานที่ 1.3
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
บัตรภาพ กิจกรรมทีแ่ สดงถึงความเมตตา
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนาความสุขมาให้
ใบงานที่ 1.2 เรื่อง เมตตาธรรม ค้าจุนโลก
ใบงานที่ 1.3 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต

8.2 แหล่งการเรียนรู้

−
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เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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



บัตรภาพ กิจกรรมที่แสดงถึงความเมตตา

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ควำมพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำควำมสุขมำให้
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพแล้วบรรยายสรุป แสดงถึงความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ และผลทีไ่ ด้รบั
1)
2)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

3)

4)

1
1

คาบรรยาย

คาบรรยาย
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5)

6)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

คาบรรยายสรุป
ข้อคิดทีไ่ ด้จากพุทธศาสนสุภาษิต ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนาความสุขมาให้
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ควำมพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำควำมสุขมำให้

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพแล้วบรรยายสรุป แสดงถึงความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ และผลทีไ่ ด้รบั
1)
2)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

3)

4)

1
1

คาบรรยาย

คาบรรยาย
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5)

6)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

คาบรรยายสรุป
ข้อคิดทีไ่ ด้จากพุทธศาสนสุภาษิต ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนาความสุขมาให้

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 1.2 เรื่อง เมตตำธรรม ค้ ำจุนโลก
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพแล้วบรรยายสรุป แสดงถึงความมีเมตตาต่อผูอ้ ่นื ทางกาย วาจา ใจ และผลทีไ่ ด้รบั
1)

2)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

3)

4)

1
1

คาบรรยาย

คาบรรยาย
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5)

6)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

คาบรรยายสรุป
ข้อคิดทีไ่ ด้จากพุทธศาสนสุภาษิต เมตตาธรรมค้าจุนโลก
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ใบงานที่ 1.2 เรื่อง เมตตำธรรม ค้ ำจุนโลก

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพแล้วบรรยายสรุป แสดงถึงความมีเมตตาต่อผูอ้ ่นื ทางกาย วาจา ใจ และผลทีไ่ ด้รบั
1)

2)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

3)

4)

1
1

คาบรรยาย

คาบรรยาย
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5)

6)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

คาบรรยายสรุป
ข้อคิดทีไ่ ด้จากพุทธศาสนสุภาษิต เมตตาธรรมค้าจุนโลก

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 1.3 เรื่อง พุทธศำสนสุภำษิต
คาชี้แจง ตอบคาถามต่อไปนี้
1) พุทธศาสนสุภาษิตเป็ นคาสอนของใคร

2) เพราะเหตุใดความพร้อมเพรียงจึงทาให้เกิดความสุข

3) ถ้าคนในสังคมไม่มคี วามสามัคคีกนั จะเป็ นอย่างไร

4) ผูท้ ม่ี คี วามเมตตา จะมีลกั ษณะอย่างไร

5) ความเมตตาแสดงออกได้ทางใดบ้าง

6) จากการเรียนรูเ้ รื่อง พุทธศาสนสุภาษิต นักเรียนคิดว่า สามารถนาไปใช้ในชีวติ จริงได้อย่างไรบ้าง
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ใบงานที่ 1.3 เรื่อง พุทธศำสนสุภำษิต

เฉลย

คาชี้แจง ตอบคาถามต่อไปนี้
1) พุทธศาสนสุภาษิตเป็ นคาสอนของใคร
พระพุทธเจ้า

2) เพราะเหตุใดความพร้อมเพรียงจึงทาให้เกิดความสุข
เพราะความสามัคคีคอื ความกลมเกลียวกันในหมูค่ ณะ ทาให้ทุกคนช่วยกันทางานต่างๆ จนสาเร็จ ซึง่ นาความสุขมาสู่
หมู่คณะนัน้ ทุกคนย่อมได้รบั ความสุขความสาเร็จนัน้ ด้วย

3) ถ้าคนในสังคมไม่มคี วามสามัคคีกนั จะเป็ นอย่างไร
บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย เกิดการทะเลาะวิวาท ไม่มคี วามสงบสุข

4) ผูท้ ม่ี คี วามเมตตา จะมีลกั ษณะอย่างไร
เป็นคนโอบอ้อมอารีช่วยเหลือบุคคลอืน่ ไม่เบียดเบียนใคร

5) ความเมตตาแสดงออกได้ทางใดบ้าง
1. กาย
2. วาจา
3. ใจ

6) จากการเรียนรูเ้ รื่อง พุทธศาสนสุภาษิต นักเรียนคิดว่า สามารถนาไปใช้ในชีวติ จริงได้อย่างไรบ้าง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางาน

รายบุคคล
ชื่อ

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
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
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
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึง

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

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้พร้อมบอกความหมายของ
เพลงชาติได้
1.2 เข้าปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและ
ชุมชนจัดขึน้
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
4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้
อย่างเหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรู้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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ระดับคะแนน
3

2

1

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

แบบประเมิ น

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

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 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

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 พระรัตนตรัย และหลักกรรม
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การเคารพพระรัตนตรัยและความเชื่อในหลักกรรมตามความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ย่อมส่งผลให้การดาเนินชีวติ
เป็ นไปอย่างถูกต้อง
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/4

ป.4/7
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็ นชาติได้อย่างสมานฉันท์

1) ปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงถึงการเคารพพระรัตนตรัยได้อย่างเหมาะสม
2) วิเคราะห์ผลของกรรมตามหลักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้
3. สาระการเรียนรู้
3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 พระรัตนตรัย : ศรัทธา 4
- พระธรรม : หลักกรรม
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คการต่อเรื่องราว (Jigsaw)
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

5. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าประสบการณ์ทเ่ี คยสวดมนต์บูชาคุณ
พระรัตนตรัยว่า ขณะทีน่ ักเรียนสวดมนต์นนั ้ นักเรียนคิดถึงหรือ
ระลึกถึงสิง่ ใด และทาไมจึงคิดถึงหรือระลึกถึงสิง่ นัน้
6. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของพระรัตนตรัย
7. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

•

การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนัน้
มีความสาคัญอย่างไร
(ทาให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และมีจติ สงบ)

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 2.1 – ใบงานที่ 2.4

7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมในแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1)
มาอยู่รวมกัน เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้าน แล้วให้สมาชิกแต่ละคนเลือก
หมายเลขประจาตัวตามความสมัครใจ ตัง้ แต่หมายเลข 1, 2, 3, 4
จากนัน้ ครูแจ้งกติกาว่า ห้ามสมาชิกออกจากกลุ่มจนกว่าจะทางาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายเสร็จสิน้ ลง ถ้าคนใดสงสัยไม่เข้าใจเรื่องใด จะต้อง
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่ม
1
4

2
3

1
4

2
3

1
4

2
3

1
4

2
3

8. นักเรียนทีม่ หี มายเลขเดียวกันจากกลุ่มบ้านมานั ่งรวมกันเพื่อศึกษา
ความรู้ และทางานร่วมกันตามประเด็นในใบงานทีค่ รูกาหนดให้
จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ดังนัน้ กลุ่มหมายเลข 1
ก็จะนังรวมกั
่
น 4 คน หมายเลข 2 หมายเลข 3 หมายเลข 4 ต่างก็ไป
นังรวมกั
่
น กลุ่มละ 4 คน ในกรณีทน่ี ักเรียนในห้องนัน้ มีจานวนมาก
ตัวอย่างเช่น มีนักเรียนจานวน 48 คน กลุม่ หมายเลข 1 จะมี 3 กลุ่ม
กลุ่มหมายเลข 2 จะมี 3 กลุ่ม กลุ่มหมายเลข 3 จะมี 3 กลุ่ม
กลุ่มหมายเลข 4 จะมี 3 กลุ่ม เป็ นต้น
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
•

การระลึกถึงพระพุทธคุณส่งผลดีต่อผู้ปฏิ บตั ิ
อย่างไร
(เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีตอ่
พระพุทธเจ้า และทาให้มหี ลักปฏิบตั ติ นตาม
คาสอนของพระองค์ท่าน)

1
1

1
1

2
2

2
2

3
3

3
3

4
4

4
4

1
1

1
1

2
2

2
2

3
3

3
3

4
4

4
4

9. นักเรียนแต่ละหมายเลขจะศึกษาหัวข้อเรื่องเดียวกัน และร่วมกัน
อภิปรายและทากิจกรรมตามทีก่ าหนดในใบงาน ดังนี้
- หมายเลข 1 ศึกษาความรู้ และทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง
พระรัตนตรัย
- หมายเลข 2 ศึกษาความรู้ และทาใบงานที่ 2.2 เรื่อง
พระพุทธคุณ 3
- หมายเลข 3 ศึกษาความรู้ และทาใบงานที่ 2.3 เรื่อง พระสงฆ์
- หมายเลข 4 ศึกษาความรู้ และทาใบงานที่ 2.4 เรื่อง หลักกรรม
ในแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปรายแลกเปลีย่ นความรูก้ นั จนกระทังทุ
่ กคน
มีความกระจ่างชัดเจนในหัวข้อเรื่องทีศ่ กึ ษาเป็ นอย่างดี เราเรียกกลุ่ม
เหล่านี้ว่า กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ
10. ให้สมาชิกกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญกลับไปยังกลุ่มเดิมของตนทีเ่ รียกว่า
กลุ่มบ้าน แล้วผลัดกันอภิปรายเพื่อถ่ายทอดความรูท้ ต่ี นศึกษามา
หรือตามทีต่ นได้ร่วมกันตอบคาถามตามหัวข้อในใบงานทีค่ รูกาหนด
โดยเริม่ จากหมายเลข 1, 2, 3, 4 ตามลาดับ หรืออาจจะให้ถ่ายทอด
ความรูต้ ามความสมัครใจโดยไม่ตอ้ งเรียงตามหมายเลขก็ได้
แต่สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องถ่ายทอดความรูจ้ นครบ
11. ครูทดสอบความรูต้ ามเนื้อหาทีก่ าหนด และให้คะแนนเป็ นรายบุคคล
6. ครูให้นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง พระรัตนตรัย พุทธคุณ 3
พระสงฆ์ และหลักกรรม
7. ครูแนะนาให้นักเรียนปฏิบตั ติ นในการแสดงถึงความเคารพใน
พระรัตนตรัย และการเชื่อในหลักกรรม ตามคาสอนใน
พระพุทธศาสนา
8. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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•

ถ้านักเรียนมีความเชื่อในผลของกรรม จะมี
ผลดีต่อตนอย่างไร
(จะปฏิบตั ติ นในทางทีด่ )ี

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ตรวจใบงานที่ 2.2
ตรวจใบงานที่ 2.3
ตรวจใบงานที่ 2.4
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.2
ใบงานที่ 2.3
ใบงานที่ 2.4
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2522. หลักพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครัง้ ที่ 6 กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระรัตนตรัย
4) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง พระพุทธคุณ 3
5) ใบงานที่ 2.3 เรื่อง พระสงฆ์
6) ใบงานที่ 2.4 เรื่อง หลักกรรม
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง พระรัตนตรัย
คาชี้แจง ให้นกั เรียนบรรยายภาพเกีย่ วกับพระรัตนตรัย
1)

พระพุทธ หมายถึง
2)

3)

พระธรรม หมายถึง

พระสงฆ์ หมายถึง

สรุปพระรัตนตรัย คือ
นักเรียนจะปฏิบตั ติ นต่อพระรัตนตรัย ดังนี้
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระรัตนตรัย

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนบรรยายภาพเกีย่ วกับพระรัตนตรัย
1)

พระพุทธ หมายถึง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูก้ ่อตัง้ พระพุทธศาสนา
และเป็นผูค้ น้ พบพระธรรมทัง้ หลายด้วยพระองค์เอง

2)

3)

พระธรรม หมายถึง คาสั ่งสอนของพระพุทธเจ้า

พระสงฆ์ หมายถึง พระอริยสงฆ์และชายทีบ่ วชเป็น
พระภิกษุในพระพุทธศาสนา ปฏิบตั ติ ามคาสอนของ
พระพุทธเจ้าและนาไปสั ่งสอนผูอ้ นื ่

สรุปพระรัตนตรัย คือ แก้วอันประเสริฐ หรือสิง่ ทีล่ ้าค่าในพระพุทธศาสนา 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
นักเรียนจะปฏิบตั ติ นต่อพระรัตนตรัย ดังนี้
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 2.2 เรือ่ ง พระพุทธคุณ 3
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า 3 ประการ

พระพุทธคุณ 3

บทสรุป
นักเรียนได้ขอ้ คิดสาคัญจากพุทธคุณ 3 คือ
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ใบงานที่ 2.2 เรือ่ ง พระพุทธคุณ 3

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า 3 ประการ
รูค้ วามดับทุกข์

รูข้ อ้ ปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความ
ดับทุกข์

บาเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรม
และบรรลุกเิ ลส

รูเ้ หตุทที ่ าให้เกิดความ
ดับทุกข์

พระบริ สุทธิ คณ
ุ
รูท้ ุกข์

พระปัญญาคุณ

พระพุทธคุณ 3

พระกรุณาคุณ

สั ่งสอนประชาชน
ให้รธู้ รรม

ทรงสั ่งสอนคนทุกชัน้
เสมอเหมือนกัน

บทสรุป
นักเรียนได้ขอ้ คิดสาคัญจากพุทธคุณ 3 คือ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ดวงจิตมีความสะอาด
บริสุทธิ์ สงบ ผ่องใส

ใบงานที่ 2.3 เรือ่ ง พระสงฆ์
คาชี้แจง ให้นกั เรียนบรรยายภาพเกีย่ วกับวัตรปฏิบตั ขิ องพระสงฆ์
1)

2)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

3)

4)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

บทสรุป
พระสงฆ์มคี วามสาคัญ คือ
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ใบงานที่ 2.3 เรือ่ ง พระสงฆ์

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนบรรยายภาพเกีย่ วกับวัตรปฏิบตั ขิ องพระสงฆ์
1)

2)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

3)

4)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

บทสรุป
พระสงฆ์มคี วามสาคัญ คือ

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 2.4 เรือ่ ง หลักกรรม
คาชี้แจง ให้นกั เรียนบรรยายภาพแสดงผลถึงผลของการกระทาในภาพนัน้
1)

2)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

3)

4)

1
1

คาบรรยาย

คาบรรยาย
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5)

6)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

บทสรุป
นักเรียนได้ขอ้ คิดจากหลักกรรม คือ
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ใบงานที่ 2.4 เรือ่ ง หลักกรรม

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนบรรยายภาพแสดงผลถึงผลลของการกระทาในภาพนัน้
1)

2)

คาคาบรรยาย

คาบรรยาย

3)

4)

1
1

คาบรรยาย

คาบรรยาย
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5)

6)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

บทสรุป
นักเรียนได้ขอ้ คิดจากหลักกรรม คือ

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางาน

รายบุคคล
ชื่อ

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
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
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
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึง

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

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้พร้อมบอกความหมายของ
เพลงชาติได้
1.2 เข้าปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและ
ชุมชนจัดขึน้
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
4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้
อย่างเหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรู้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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ระดับคะแนน
3

2

1

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

แบบประเมิ น

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

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 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

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 ไตรสิกขำ
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา ย่อมส่งผลต่อการดาเนินชีวติ อย่างถูกต้อง อยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างสงบสุข
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/4

ป.4/7
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็ นชาติได้อย่างสมานฉันท์

- อธิบายหลักธรรมไตรสิกขาและนาไปปฏิบตั ไิ ด้
3. สาระการเรียนรู้
3.3 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ไตรสิกขา
- ศีล สมาธิ ปั ญญา
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คเล่าเรื่องรอบวง
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข่าว

8. ครูนาข่าวเกีย่ วกับนักเรียนในโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่า เป็ น
คนดีเฉลียวฉลาด รอบรู้ มาเล่าให้นักเรียนฟั ง แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนคนนัน้ มีการกระทาอย่างไร
ทีแ่ สดงว่าเป็ นคนดี มีปัญญา
9. ครูชแ้ี นะให้นักเรียนเข้าใจว่า นักเรียนตัวอย่างนัน้ เป็ นคนทีม่ คี วาม
ประพฤติดี เพราะปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา
จิตสิกขา ปัญญาสิกขา
10. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

•

นักเรียนชื่นชมใครบ้างที่แสดงว่า เป็ นคนดี
ยกตัวอย่างการกระทา
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1.
2.
3.
4.

คาถามกระตุ้นความคิ ด

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ใบงานที่ 3.1

3. นักเรียนสามารถปฏิ บตั ิ ตนตามหลัก
ไตรสิ กขาได้อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง

12. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงแนวการปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
13. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ พิม่ เติมเรื่อง ไตรสิกขา จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้า
เพิม่ เติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ จากนัน้ บันทึกข้อมูลทีไ่ ด้
จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน แล้วให้แต่ละคนทาใบงาน
ที่ 3.1 เรื่อง ไตรสิ กขา
14. สมาชิกแต่ละคนนาผลงานในใบงานที่ 3.1 มาเล่าสู่กนั ฟั งในกลุ่ม
ตามลาดับทีละคน โดยเล่าเรื่องแบบเล่าเรื่องรอบวง และให้สมาชิก
คนอื่นได้เสนอแนะเพิม่ เติม
15. สมาชิกในแต่ละกลุ่มคัดเลือกผลงานทีด่ ที ส่ี ุด แล้วนาเสนอทีห่ น้า
ชัน้ เรียน โดยมีครูให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
16. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2
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(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
4. ถ้าสมาชิ กในสังคมทุกคนสามารถปฏิ บตั ิ
ตามหลักไตรสิ กขาได้ จะส่งผลดีอย่างไร
(ทุกคนจะเป็นคนดี มีปัญญา สังคมจะอยู่กนั
อย่างมีความสุข)

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนและครูร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา
โดยครูแนะนาให้นักเรียนนาไปปฏิบตั ิ

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 3.1
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
ใบงานที่ 3.1
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2522. หลักพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครัง้ ที่ 6 กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
3) ตัวอย่าง ข่าวเกีย่ วกับนักเรียนในโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การยกย่อง
4) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ไตรสิกขา
8.2 แหล่งการเรียนรู้
• แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

a. http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/
b. http://th.wikipedia.org/wiki/
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ตัวอย่างใบงานที่ 3.1เรื่อง ไตรสิกขำ (ข่าว นักเรียนในโรงเรียนที่ได้รบั กำรยกย่อง)
พรทิ พย์ ลี้เลิ ศลา้ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี การศึกษา 2553
เด็กหญิงพรทิพย์ ลีเ้ ลิศล้า นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนบ้านปากละงู ได้รบั
คัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปี
การศึกษา 2553 เข้าเฝ้ ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันจันทร์ท่ี 11 กรกฎาคม 2554 ที่
ผ่านมา นายสราวุธ ปองอนุสรณ์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านปากละงู อ.ละงู จ.สตูล
กล่าวว่า ตนเองและครูในโรงเรียนทุกคนรูส้ กึ ปลาบปลืม้ และภาคภูมใิ จ ทีเ่ ด็กหญิงพร
ทิพย์ ลีเ้ ลิศล้า ได้รบั รางวัลนักเรียนพระราชทานในครัง้ นี้
เด็กหญิงพรทิพย์ ลีเ้ ลิศล้า เป็ นนักเรียนทีต่ งั ้ ใจศึกษาเล่าเรียน มีความรูค้ วามสามารถ และรักการอ่านมาก ผลการ
เรียนอยู่ในระดับดีมาก เกรดเฉลีย่ 3.88 ใช้เวลาว่างจากการเรียนค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติมจากแหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ
อยู่เสมอ เช่น ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การสอบถามจากภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยัง
มีความโดดเด่นตามคุณลักษณะนักเรียนรางวัลพระราชทาน คือ มีความเป็ นผูน้ าและมีมนุษย-สัมพันธ์ทด่ี เี ป็ นที่
ยอมรับของเพือ่ น มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพกฎระเบียบของโรงเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมอันงดงาม มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีและ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ มีกจิ กรรมและผลงานดีเด่นเป็ นทีป่ ระจักษ์มากมาย อาทิ
1. ได้รบั คัดเลือกเป็ นประธานกรรมการสภานักเรียน 2 สมัย
2. ได้รบั การคัดเลือกร่วมเสวนากับประชาคมสือ่ ชุมชนแห่งชาติ (ภาคใต้) ในงานสมัชชาเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว จังหวัดสตูล ประจาปี 2553
3. รางวัลเหรียญทองยอดเยีย่ ม ในการแข่งขันแอโรบิก ทีมหญิง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
“เก่งสร้างชาติ” ปี 2551
4. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ในงานมหกรรมวิถไี ทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2552 ระดับ
จังหวัด
5. รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทองการแข่งขันวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมนาเสนอ) ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับจังหวัด ปี 2552
6. รางวัลชมเชย การประกวดนักเรียนรักการอ่าน “ยอดเยีย่ ม” ระดับจังหวัด
7. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ พื้นบ้านประยุกต์ภาคใต้ งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนกาแพงวิทยา
จ.สตูล
การได้รบั รางวัลพระราชทาน ถือเป็ นรางวัลแห่งความภาคภูมใิ จและเกียรติยศอันสูงสุดของเด็กหญิงพรทิพย์
ลีเ้ ลิศล้า ซึง่ จะเป็ นแรงบันดาลใจและเป็ นแบบอย่างของการพฤติตน ใฝ่ เรียน ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ให้แก่น้องๆ ในโรงเรียน
บ้านปากละงูทุกคน ได้เจริญรอยตามสู่รางวัลนักเรียนพระราชทานในโอกาสต่อไป
ที่มา : http://www.obec.go.th/news/9347 สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
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ใบงานที่ 3.1 เรือ่ ง ไตรสิกขำ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวาดภาพการปฏิบตั ติ นของนักเรียนทีแ่ สดงถึงการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมไตรสิกขา
พร้อมบรรยาย

บทสรุป
นักเรียนคิดว่า ถ้าสมาชิกในสังคมทุกคนปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา จะเกิดผลดีอย่างไร
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ใบงานที่ 3.1 เรือ่ ง ไตรสิกขำ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวาดภาพการปฏิบตั ติ นของนักเรียนทีแ่ สดงถึงการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมไตรสิกขา
พร้อมบรรยาย

บทสรุป
นักเรียนคิดว่า ถ้าสมาชิกในสังคมทุกคนปฏิบตั ติ นตามหลักไตรสิกขา จะเกิดผลดีอย่างไร

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
123 พระพุทธศาสนา ป.4

เฉลย

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

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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3
2
1

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
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
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
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึง

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

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้พร้อมบอกความหมายของ
เพลงชาติได้
1.2 เข้าปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและ
ชุมชนจัดขึน้
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
4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้
อย่างเหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรู้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

127

พระพุทธศาสนา ป.4

ระดับคะแนน
3

2

1

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

แบบประเมิ น

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

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 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

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 ัญหาของนักเรียนเป็ นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 กำรไม่ทำควำมชัว่
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
หลักธรรมเบญจศีล และทุจริต 3 เป็ นหลักปฏิบตั ใิ ห้บุคคลไม่กระทาความชัว่ จึงจะส่งผลดีต่อการดาเนินชีวติ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/4

ป.4/7
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็ นชาติได้อย่างสมานฉันท์

1) วิเคราะห์ผลของการละเว้นความชัวตามหลั
่
กธรรมเบญจศีลได้
2) วิเคราะห์ผลของการละเว้นความชัวตามหลั
่
กทุจริต 3 ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.4 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• โอวาท 3

1) ไม่ทาชัว่
- เบญจศีล
- ทุจริต 3
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด
1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่ตรวจสอบ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข่าว

11. ครูนาตัวอย่างข่าวการกระทาของบุคคลทีก่ ระทาในทางทีไ่ ม่ดมี าเล่า
ให้นักเรียนฟัง เช่น
- ลักขโมย
- ทะเลาะวิวาท
- ทาร้ายร่างกายผูอ้ ่นื
- เล่นการพนัน
12. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุของการทาความชัว่
ดังกล่าว และผลทีไ่ ด้รบั จากนัน้ ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจ
ถึงผลของการทาความชัว่ และควรหลีกเลีย่ งการทาความชัวทั
่ ง้ ปวง

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 4.1

17. ครูอธิบายความรูเ้ รื่อง การไม่ทาความชัวทั
่ ง้ ปวง ซึง่ สอดคล้องกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง เบญจศีล-ทุจริต 3
18. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปประเด็นสาคัญของเรื่อง เบญจศีล
ทุจริต 3
19. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคูช่ ่วยกันทา
ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การไม่ทาความชั ่ว โดยเริม่ จากการตอบ
คาถาม ข้อ 1 ดังนี้
5) นักเรียนคนหนึ่งคิดดังๆ แสดงถึงการคิดตอบคาถาม และเขียน
คาตอบ และสมาชิกอีกคนหนึ่งเป็ นฝ่ ายสังเกต (นักเรียนอีก
คนหนึ่ง ซึง่ อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันก็ปฏิบตั ใิ นทานองเดียวกัน)
6) นักเรียนทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นฝ่ ายสังเกต จะทาหน้าทีต่ รวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นด้วย เมื่อตรวจสอบว่า เป็ นคาตอบทีถ่ ูกต้อง
พร้อมแสดงความยินดี
7) นักเรียนแต่ละคู่เปลีย่ นบทบาทกันในคาถามข้อต่อไป โดยสลับ
หน้าทีก่ นั
8) เมื่อจบการตอบคาถาม 2 ข้อ แล้วให้นักเรียนแต่ละคู่ซง่ึ อยูใ่ น
กลุ่มเดียวกัน (กลุ่ม 4 คน เปรียบเทียบคาตอบกันและช่วยเหลือ
กัน อธิบายแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมเพื่อความกระจ่างชัดเจน)
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4. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน
โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญของการไม่ทาความชัว่ และ
แนวทางการหลีกเลีย่ งในการทาความชัว่

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 4.1
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
ใบงานที่ 4.1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2) ตัวอย่างข่าว การกระทาของบุคคลทีก่ ระทาในทางทีไ่ ม่ดี
3) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การไม่ทาความชัว่
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—

132

พระพุทธศาสนา ป.4

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

ตัวอย่างข่าว การกระทาของบุคคลที่กระทาในทางที่ไม่ดี
สลด! แก๊งเด็ก ป.3 คว้าหิ นทุบบ้านฉวยฉกเงิ นหมื่น
(6 มิ.ย.) เมื่อเย็นวานนี้ (5 มิ.ย.) ตารวจสายตรวจ ต.พิชยั อ.เมือง จ.ลาปาง คุมตัว เด็กชายและเด็กหญิงอายุ
ระหว่าง 10-12 ปี รวม 10 คน เป็ นเด็กนักเรียนชัน้ ประถมโรงเรียนแห่งหนึ่ง เมืองลาปาง มาทาการสอบปากคา พร้อม
ของกลางเงินสดประมาณ 10,000 บาท และนาฬิกาข้อมือ 1 เรือน ต่างหู 1 คู่ ซีดกี าร์ตูน พร้อมขนมขบเคีย้ วจานวน
หนึ่ง หลังเจ้าหน้าทีต่ ารวจรับแจ้ง จาก นางเบญมาศ คงสมัย อายุ 34 ปี อาชีพรับจ้าง เป็ นเจ้าของบ้าน เลขที่ 229/200
หมู่บา้ นบ้านเอือ้ อาทรของการเคหะแห่งชาติ ต.พิชยั อ.เมือง จ.ลาปาง โดยนาง เบญจมาศ ให้การว่า ถูกคนใช้หนิ ทุบ
กระจกบานเกล็ด ด้านหลังบ้านแล้ว เข้าไปขโมยทรัพย์สนิ และเงินสด จานวน 15,000 บาท ได้หายไป ส่วนคนร้าย
ไม่ใช่ใครทีไ่ หนคือเด็กๆ ดังกล่าว ที่อาศัยอยู่ในหมู่บา้ น
สอบปากคาเด็กทัง้ หมดรับสารภาพว่า เด็กทัง้ หมด 10 คน ขึน้ ไปขโมยเงินบนบ้านหลังดังกล่าว และบ้านอีกหลัง
ทีต่ ดิ กัน ส่วนเงินทีข่ โมยได้นามาแบ่งกัน ส่วนหนึ่งยังไปซือ้ ขนมทีร่ า้ นสะดวกซือ้ หน้าหมู่บา้ น ส่วนเงินทีเ่ หลือทีย่ งั ใช้
ไม่หมดจึงเก็บไว้ ด้านผูเ้ สียหายจึงไม่ตดิ ใจเอาความ แต่ให้เด็กนาเงินทีเ่ หลือมาคืน ส่วนผูป้ กครองของเด็กทัง้ หมด
10 คน ยอมลงขันนาเงินไปซ่อมแซมบ้านทีเ่ ด็กๆ เข้าไปงัด และใช้กอ้ นหินทุบกระจกบานเกล็ด
ที่มา : http://news.sanook.com/ สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
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ใบงานที่ 4.1 เรื่อง กำรไม่ทำควำมชัว่
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านเรื่อง ต้นกล้า แล้วตอบคาถามทีก่ าหนด

เรื่อง ต้นกล้า
ต้น เป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 มีพช่ี ายชื่อ กล้า เรียนอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 กล้าจะเดินไปส่งต้นที่
โรงเรียนทุกเช้า เพราะพ่อกับแม่ตอ้ งรีบไปทางานหารายได้มาเลีย้ งครอบครัว สองพีน่ ้องจะคุยกันไปตลอดระยะทาง
จากบ้านถึงโรงเรียน
ต้น : พีก่ ล้า ดูมะม่วงทีร่ วั ้ บ้านหลังโน้นซิ ลูกมะม่วงห้อยออกมานอกรัว้ น่าเก็บจังเลย
กล้า : ถึงแม้ว่าเราอยากเก็บมะม่วงทีอ่ ยู่นอกรัว้ แต่เราก็ตอ้ งหักห้ามใจไม่เก็บ เพราะไม่ใช่ของเราเป็ นของคนอื่น
ต้น : พีก่ ล้า พูดถูกแล้ว เพือ่ นของต้นคนหนึ่งชอบแอบขโมยมะม่วงกับชมพูข่ องเพือ่ นบ้านอยู่เสมอ เพือ่ นบ้าน
ตัง้ ฉายาว่า เด็กขีข้ โมย และเพือ่ นบางคนของต้นก็ชอบพูดจาโกหกด้วย
กล้า : นอกจากไม่พดู โกหกแล้ว ก็ควรเว้นจากการพูดคาหยาบด้วย และทีพ่ อ่ แม่ของเราสอนอยู่เสมอ คือ อย่าคิด
โลภอยากได้ของของคนอื่น หรือคิดพยาบาทคนอื่นด้วย
ต้น : พีก่ ล้า ดูซิ ฟากถนนด้านโน้น เด็กกลุ่มนัน้ กาลังใช้กอ้ นอิฐปาสุนขั สุนัขร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวด
กล้า : เป็ นการกระทาทีไ่ ม่ดนี ะ ทาร้ายสัตว์ ให้ได้รบั ความเจ็บปวด
ต้น : เพือ่ นของต้นคนหนึ่งเล่าว่า พ่อเขาไปมีภรรยาน้อย แม่เขาเสียใจมาก ต้นภูมใิ จทีพ่ อ่ ของเราเป็ นคนดี ไม่ทา
ให้แม่เสียใจ
กล้า : พวกเราเป็ นเด็กก็ตอ้ งประพฤติตนเป็ นคนดี หลีกเลีย่ งการทาความชัว่
ต้น : ต้นภูมใิ จทีพ่ ก่ี ล้าเป็ นพีท่ ม่ี คี นชมว่า เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องน้อง คอยเตือนน้องให้เว้นจากการทาตัวไม่ดี
คาถาม
1. จากบทสนทนาทาให้นกั เรียนได้ขอ้ คิดว่า ควรเว้นจากการประพฤติชวในเรื
ั ่ ่องใดบ้าง
ตอบ

2. นักเรียนสามารถเว้นจากการประพฤติชวทางกาย
ั่
วาจา ใจ ได้อย่างไรบ้าง
ตอบ
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ใบงานที่ 4.1 เรื่อง กำรไม่ทำควำมชัว่

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านเรื่อง ต้นกล้า แล้วตอบคาถามทีก่ าหนด

เรื่อง ต้นกล้า
ต้น เป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 มีพช่ี ายชื่อ กล้า เรียนอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 กล้าจะเดินไปส่งต้นที่
โรงเรียนทุกเช้า เพราะพ่อกับแม่ตอ้ งรีบไปทางานหารายได้มาเลีย้ งครอบครัว สองพีน่ ้องจะคุยกันไปตลอดระยะทาง
จากบ้านถึงโรงเรียน
ต้น : พีก่ ล้า ดูมะม่วงทีร่ วั ้ บ้านหลังโน้นซิ ลูกมะม่วงห้อยออกมานอกรัว้ น่าเก็บจังเลย
กล้า : ถึงแม้ว่าเราอยากเก็บมะม่วงทีอ่ ยู่นอกรัว้ แต่เราก็ตอ้ งหักห้ามใจไม่เก็บ เพราะไม่ใช่ของเราเป็ นของคนอื่น
ต้น : พีก่ ล้า พูดถูกแล้ว เพือ่ นของต้นคนหนึ่งชอบแอบขโมยมะม่วงกับชมพูข่ องเพือ่ นบ้านอยู่เสมอ เพือ่ นบ้าน
ตัง้ ฉายาว่า เด็กขีข้ โมย และเพือ่ นบางคนของต้นก็ชอบพูดจาโกหกด้วย
กล้า : นอกจากไม่พดู โกหกแล้ว ก็ควรเว้นจากการพูดคาหยาบด้วย และทีพ่ อ่ แม่ของเราสอนอยู่เสมอ คือ อย่าคิด
โลภอยากได้ของของคนอื่น หรือคิดพยาบาทคนอื่นด้วย
ต้น : พีก่ ล้า ดูซิ ฟากถนนด้านโน้น เด็กกลุ่มนัน้ กาลังใช้กอ้ นอิฐปาสุนขั สุนัขร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวด
กล้า : เป็ นการกระทาทีไ่ ม่ดนี ะ ทาร้ายสัตว์ ให้ได้รบั ความเจ็บปวด
ต้น : เพือ่ นของต้นคนหนึ่งเล่าว่า พ่อเขาไปมีภรรยาน้อย แม่เขาเสียใจมาก ต้นภูมใิ จทีพ่ อ่ ของเราเป็ นคนดี ไม่ทา
ให้แม่เสียใจ
กล้า : พวกเราเป็ นเด็กก็ตอ้ งประพฤติตนเป็ นคนดี หลีกเลีย่ งการทาความชัว่
ต้น : ต้นภูมใิ จทีพ่ ก่ี ล้าเป็ นพีท่ ม่ี คี นชมว่า เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องน้อง คอยเตือนน้องให้เว้นจากการทาตัวไม่ดี
คาถาม
1. จากบทสนทนาทาให้นกั เรียนได้ขอ้ คิดว่า ควรเว้นจากการประพฤติชวในเรื
ั ่ ่องใดบ้าง
ตอบ ให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ หรือทาร้ายสัตว์ หรือทาให้ผอู้ นื ่ ได้รบั ความเดือดร้อน ให้เว้นจากการลักทรัพย์
เว้นจากการพูดปด เว้นจากการทาผิดในกาม เว้นจากการพูดคาหยาบ และเว้นจากการคิดโลภเอาของคนอืน่
หรือเว้นจากการคิดพยาบาทคนอืน่

2. นักเรียนสามารถเว้นจากการประพฤติชวทางกาย
ั่
วาจา ใจ ได้อย่างไรบ้าง
ตอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางาน

รายบุคคล
ชื่อ

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
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
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
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึง

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

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้พร้อมบอกความหมายของ
เพลงชาติได้
1.2 เข้าปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและ
ชุมชนจัดขึน้
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
4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้
อย่างเหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรู้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

แบบประเมิ น
138

พระพุทธศาสนา ป.4

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

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 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

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 กำรทำควำมดี
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาย่อมทาให้การดาเนินชีวติ ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันเป็ นชาติ
ได้อย่างสมานฉันท์
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/4

ป.4/7
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็ นชาติได้อย่างสมานฉันท์

- วิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท 3 ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.5 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• หลักธรรมเพือ่ การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

-

เบญจธรรม
สุจริต 3
พรหมวิหาร 4
พุทธศาสนสุภาษิต : ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข เมตตาธรรมค้าจุนโลก กตัญญูกตเวทีตอ่
ประเทศชาติ
- มงคล 38 : เคารพ ถ่อมตน ทาความดีให้พร้อมไว้ก่อน
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด
1) ทักษะการวิเคราะห์
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
3. มุงมันในการท
่
างาน

2. ใฝ่ เรียนรู้
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(ชั่วโมงที่ 1)

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : เพลง คุณธรรม 8 ประการ

ครูให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลง คุณธรรม 8 ประการ และช่วยกันแสดง
ความคิดเห็นว่า คุณธรรมทีไ่ ด้จากบทเพลงมีอะไรบ้าง และสามารถนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างไรบ้าง

ขัน้ สอน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม 3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
4. ใบงานที่ 5.1-5.4
4. ใบกิจกรรมที่ 5.1

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
20. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) มารวมกลุ่มกัน
แล้วให้สมาชิกกลุ่มเลือกหมายเลขประจาตัวและชื่อประจาหมายเลข
ดังนี้
- หมายเลข 1 ชื่อ คนดี
- หมายเลข 2 ชื่อ โชคดี
- หมายเลข 3 ชื่อ คิดดี
- หมายเลข 4 ชื่อ ทาดี
21. สมาชิกแต่ละหมายเลขแยกย้ายกันไปหาเพื่อนใหม่ทม่ี หี มายเลข
เดียวกัน และร่วมมือกันศึกษาความรูจ้ ากหนังสือเรียน หนังสือ
ค้นคว้าเพิม่ เติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้
- หมายเลข 1 ศึกษาเรื่อง เบญจธรรม สุจริต 3
- หมายเลข 2 ศึกษาเรื่อง พรหมวิหาร 4
- หมายเลข 3 ศึกษาเรื่อง กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ
- หมายเลข 4 ศึกษาเรื่อง มงคลชีวติ
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้
สมาชิกแต่ละหมายเลขนาความรูท้ ไ่ี ด้มาอภิปรายสนทนาแลกเปลีย่ น
ความรู้ และผลัดกันอธิบายเพิม่ เติมให้สมาชิกในกลุม่ มีความเข้าใจตรงกัน
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(ชั่วโมงที่ 2)

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้ : เทคนิคการต่อเรื่องราว
4. เมื่อสมาชิกแต่ละหมายเลขศึกษาความรูเ้ สร็จเรียบร้อยแล้วให้นา
ความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษามาร่วมกันทาใบงาน ดังนี้
- หมายเลข 1 ทาใบงานที่ 5.1 เรือ่ ง เบญจธรรม-สุจริต 3
- หมายเลข 2 ทาใบงานที่ 5.2 เรือ่ ง พรหมวิ หาร 4
- หมายเลข 3 ทาใบงานที่ 5.3 เรือ่ ง กตัญญูกตเวทีต่อ
ประเทศชาติ
- หมายเลข 4 ทาใบงานที่ 5.4 เรือ่ ง มงคลชีวิต
5. สมาชิกแต่ละหมายเลขร่วมกันสรุปและตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบงานทีต่ นรับผิดชอบ
6. สมาชิกแต่ละหมายเลขกลับไปยังกลุ่มเดิม แล้วผลัดกันอธิบาย
ความรูแ้ ละผลงานตามใบงานทีต่ นรับผิดชอบให้สมาชิกหมายเลข
อื่นฟั ง
7. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยใบงานที่ 5.1 – 5.4
ขัน้ ที ่ 4 พิ สจู น์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ
3. สมาชิกในแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้มาวางแผนปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเกีย่ วกับการทาความดี โดยบันทึกใน
ใบกิจกรรมที่ 5.1 เรื่อง วางแผนปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
4. นักเรียนทุกคนปฏิบตั ติ นตามใบกิจกรรมที่ 5.1 ทีก่ ลุ่มร่วมกันวางแผน
แล้วบันทึกผลการปฏิบตั ลิ งในแบบบันทึกความดี ส่งครูผสู้ อนตาม
กาหนดเวลา ตามความเหมาะสม อาจจะเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
หรือ 1-3 เดือน

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และเน้นให้นักเรียนทาจิตใจให้ผ่องใส เป็ นการบารุงรักษาจิต
ฝึกจิตให้สงบเป็ นสมาธิ
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนรายงานผลการปฏิ บตั ิ กิจกรรมตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยให้ครอบคลุม
ประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงถึงความเคารพในพระรัตนตรัย
2) การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท 3
3) การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท 3

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2 เรือ่ ง หลักธรรมค้าจุนโลก
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7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 5.1
ตรวจใบงานที่ 5.2
ตรวจใบงานที่ 5.3
ตรวจใบงานที่ 5.4
ตรวจแบบบันทึกความดี
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตการมีวนิ ัย ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
ตรวจรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา

เครื่องมือ
ใบงานที่ 5.1
ใบงานที่ 5.2
ใบงานที่ 5.3
ใบงานที่ 5.4
แบบบันทึกความดี
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
แบบประเมินรายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2522. หลักพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครัง้ ที่ 6 กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
3) ใบกิจกรรมที่ 5.1 เรื่อง วางแผนปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
4) เพลง คุณธรรม 8 ประการ
5) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง เบญจธรรม-สุจริต 3
6) ใบงานที่ 5.2 เรื่อง พรหมวิหาร 4
7) ใบงานที่ 5.3 เรื่อง กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ
8) ใบงานที่ 5.4 เรื่อง มงคลชีวติ
8.2 แหล่งการเรียนรู้
• แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

-

http://www.mmv.ac.th/Result/online/Renu/su3.htm
http://www.learntripitaka.com/scruple/prom4.html
http://mcucity.tripod.com/38virtues.htm#๒๒.
http://www.suwalaiporn.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=391131&Ntype=6
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ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมในพระพุทธศำสนำ
คาชี้แจง : ให้นกั เรียนจัดทารายงานผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาตามประเด็นทีก่ าหนดต่อไปนี้
ข้อปฏิ บตั ิ
1. การปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงถึงความ
เคารพในพระรัตนตรัย

พฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ

2. การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
โอวาท 3

วิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท 3
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ผู้รบั รอง

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมในพระพุทธศำสนำ
ลาดับที่

รายการประเมิ น

ระดับคะแนน
2

3

1

การปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงถึงความเคารพในพระรัตนตรัย

2

การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท 3

3

การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท 3

1

รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
= 3
พอใช้
= 2
ปรับปรุง
= 1
เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
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ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7

พอใช้

ต่ากว่า 5

ปรับปรุง

พระพุทธศาสนา ป.4

เอกสารประกอบการสอน
เพลง คุณธรรม 8 ประกำร
เนื้อร้อง จรีภรณ์ ทิศอาจ
ทานอง เพลงเกษตรนี้หล่อจริงๆ

คุณธรรมแปดประการ
เป็ นสิง่ สาคัญทีท่ ุกคนควรมี
คนดี ดี มีความขยัน
มานะบากบัน่ หมันออมประหยั
่
ด (ซ้า)
ซื่อสัตย์ตลอดเวลา
สร้างศรัทธามีวนิ ยั
วาจาสุภาพอ่อนหวาน
จิตชื่นบานเป็ นคนสะอาด (ซ้า)
ฉลาดดีมคี วามรัก
สามัคคีมนี ้าใจ
เป็ นคนไทยจิตใจงาม
มีคุณธรรมแปดประการ
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ใบกิจกรรมที่ 5.1 เรื่อง วำงแผนปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรม “กำรทำควำมดี”
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวางแผนการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีแ่ สดงว่า เป็ นการทาความดี อย่างน้อย 10 ข้อขึน้ ไป
แล้วนาไปปฏิบตั ิ
ลาดับที่
ตัวอย่างการกระทา
สอดคล้องกับหลักธรรม
ตัวอย่าง

- ช่วยเพือ่ นทาความสะอาดห้อง
- จูงคนแก่ขา้ มถนน
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เมตตา - กรุณา

ใบงานที่ 5.1 เรือ่ ง เบญจธรรม – สุจริต 3
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษาทีก่ าหนดให้ แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษาที่ 1
หวาน เป็ นเด็กทีเ่ พือ่ นทุกคนรัก หวานชอบช่วยเหลือเพื่อนทากิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ ตัง้ ใจเรียนหนังสือ
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี เวลาครูสงให้
ั ่ ทาการบ้านก็ไม่เคยลอกของเพือ่ น หวานจะพูดความจริงกับทุกคน
เวลาทางานหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเพือ่ นก็จะตัง้ ใจทาด้วยความระมัดระวัง เพือ่ ให้ผลงานออกมาดี
คาถาม
3. หวานมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับเบญจธรรมในเรื่องใดบ้าง
ตอบ

4. นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจธรรมได้อย่างไรบ้าง
ตอบ

กรณี ศึกษาที่ 2
แก้วเก็บออมเงินไว้ซอ้ื นาฬิกาข้อมือได้ดว้ ยตนเอง ถึงแม้ว่า นาฬิกาจะราคาถูก แต่เธอก็พอใจ แก้วอยาก
ให้ฟ้าเพือ่ นรักมีนาฬิกาข้อมือใช้บา้ ง จึงเสนอแนะวิธเี ก็บออมเงิน แก้วจะพูดจากับเพื่อนทุกคนด้วยวาจาไพเราะ
สุภาพ พูดจริง ถ้าแก้วต้องการใช้เครื่องเขียนของเพือ่ น แก้วจะขอยืม ไม่เอาของเพือ่ นมาเป็ นของตนเอง
คาถาม
1. แก้วปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมสุจริต 3 อย่างไร จงอธิบาย
ตอบ

2. นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ นตามหลักสุจริต 3 ได้อย่างไรบ้าง
ตอบ
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ใบงานที่ 5.1 เรือ่ ง เบญจธรรม – สุจริต 3

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษาทีก่ าหนดให้ แล้วตอบคาถาม
กรณี ศึกษาที่ 1
หวาน เป็ นเด็กทีเ่ พือ่ นทุกคนรัก หวานชอบช่วยเหลือเพื่อนทากิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ ตัง้ ใจเรียนหนังสือ
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี เวลาครูสงให้
ั ่ ทาการบ้านก็ไม่เคยลอกของเพือ่ น หวานจะพูดความจริงกับทุกคน
เวลาทางานหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเพือ่ นก็จะตัง้ ใจทาด้วยความระมัดระวัง เพือ่ ให้ผลงานออกมาดี
คาถาม
1. หวานมีการกระทาทีส่ อดคล้องกับเบญจธรรมในเรื่องใดบ้าง
ตอบ
มีเมตตากรุณา เลี้ยงชีพสุจริต มีสจั จะ มีสติสมั ปชัญญะ

2. นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจธรรมได้อย่างไรบ้าง
ตอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน)

กรณี ศึกษาที่ 2
แก้วเก็บออมเงินไว้ซอ้ื นาฬิกาข้อมือได้ดว้ ยตนเอง ถึงแม้ว่า นาฬิกาจะราคาถูก แต่เธอก็พอใจ แก้วอยาก
ให้ฟ้าเพือ่ นรักมีนาฬิกาข้อมือใช้บา้ ง จึงเสนอแนะวิธเี ก็บออมเงิน แก้วจะพูดจากับเพื่อนทุกคนด้วยวาจาไพเราะ
สุภาพ พูดจริง ถ้าแก้วต้องการใช้เครื่องเขียนของเพือ่ น แก้วจะขอยืม ไม่เอาของเพือ่ นมาเป็ นของตนเอง
คาถาม
1. แก้วปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมสุจริต 3 อย่างไร จงอธิบาย
ตอบ
แก้วเป็นผูท้ ปี ่ ระพฤติดที างกาย มีเมตตากับเพือ่ น เคารพสิทธิในทรัพย์ของผูอ้ นื ่ พูดจากับทุกคนด้วยวาจาสุภาพ
พูดจริง มีความพอใจในสิง่ ทีต่ นได้มาโดยถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ นตามหลักสุจริต 3 ได้อย่างไรบ้าง
ตอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 5.2 เรือ่ ง พรหมวิหำร 4
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษาทีก่ าหนดให้ แล้วตอบคาถาม
ณัฐ เป็ นหัวหน้าห้องเรียนทีเ่ พือ่ นทุกคนรักและไว้วางใจ เขาชอบช่ว ยเหลือเพือ่ นทุกคน ทัง้ ทีเ่ ป็ นงาน
ส่วนรวม และส่วนตัว เมื่อรูว้ ่า เก๋อยู่ในครอบครัวทีม่ ฐี านะยากจน ณัฐก็มกั จะแบ่งขนมและของใช้ให้เก๋เสมอ ณัฐเรียน
อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อรูว้ ่า พลอยสอบได้ท่ี 1 ก็ไปแสดงความยินดีดว้ ยใจจริง บางครัง้ เพือ่ นทะเลาะกัน ณัฐก็จะวาง
ตนเป็ น กลาง คอยประนีประนอม ซึ่งคู่กรณีกจ็ ะเชื่อฟั งเขา
คาถาม
ณัฐ เป็ นผูม้ หี ลักพรหมวิหารธรรมอย่างไร จงอธิบาย
ตอบ
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ใบงานที่ 5.2 เรือ่ ง พรหมวิหำร 4

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษาทีก่ าหนดให้ แล้วตอบคาถาม
ณัฐ เป็ นหัวหน้าห้องเรียนทีเ่ พือ่ นทุกคนรักและไว้วางใจ เขาชอบช่ว ยเหลือเพือ่ นทุกคน ทัง้ ทีเ่ ป็ นงาน
ส่วนรวม และส่วนตัว เมื่อรูว้ ่า เก๋อยู่ในครอบครัวทีม่ ฐี านะยากจน ณัฐก็มกั จะแบ่งขนมและของใช้ให้เก๋เสมอ ณัฐเรียน
อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อรูว้ ่า พลอยสอบได้ท่ี 1 ก็ไปแสดงความยินดีดว้ ยใจจริง บางครัง้ เพือ่ นทะเลาะกัน ณัฐก็จะวาง
ตนเป็ น กลาง คอยประนีประนอม ซึ่งคู่กรณีกจ็ ะเชื่อฟั งเขา
คาถาม
ณัฐ เป็ นผูม้ หี ลักพรหมวิหารธรรมอย่างไร จงอธิบาย
ตอบ 1. มีเมตตา ต้องการให้เพือ่ นมีความสุขจึงช่วยเหลือเพือ่ นทากิจกรรมการงานต่างๆ
2. กรุณา ให้ความช่วยเหลือเก๋ทมี ่ ฐี านะยากจน
3. มุทติ า เมือ่ พลอยสอบได้ที ่ 1 ก็ไปแสดงความยินดี
4. อุเบกขา วางตนเป็นกลาง เมือมี
่ ปัญหาขัดแย้งระหว่างเพือ่ นก็ช่วยไกล่เกลีย่ อย่างเป็นกลาง

152

พระพุทธศาสนา ป.4

ใบงานที่ 5.3 เรือ่ ง กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชำติ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพและเขียนบรรยาย แล้วตอบคาถาม
1)
2)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

3)

4)

1
1

คาบรรยาย

คาบรรยาย

5)

6)

คาบรรยาย

คาบรรยาย
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7)

8)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

9)

10)

คาบรรยาย

1

คาบรรยาย

บทสรุป
นักเรียนสามารถแสดงความกตัญญูกตเวทีตอ่ ประเทศชาติ
คือ
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ใบงานที่ 5.3 เรือ่ ง กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชำติ

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพและเขียนบรรยาย แล้วตอบคาถาม
1)
2)

คาบรรยาย

เสียภาษีให้แก่ประเทศ

3)

คาบรรยาย

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา

คาบรรยาย

มีความเอื้อเฟื้อ สามัคคี

คาบรรยาย

ประกอบอาชีพด้วยความซือ่ สัตย์

4)

1
1

คาบรรยาย

ปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดี

5)

6)

คาบรรยาย รักษาวัฒนธรรมประเพณีทดี ่ งี าม
ของชาติ
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7)

8)

คาบรรยาย รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
9)

รักษาประเพณีทดี ่ งี าม

คาบรรยาย

ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม

10)

คาบรรยาย

1

คาบรรยาย

จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

บทสรุป
นักเรียนสามารถแสดงความกตัญญูกตเวทีตอ่ ประเทศชาติ
คือ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 5.4 เรือ่ ง มงคลชีวิต
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิดตัวอย่างการกระทาในมงคลชีวติ ในหัวข้อทีก่ าหนด

ความเคารพ

มงคลชีวิต

ความถ่อมตน

การทาความดีให้พร้อมไว้
ก่อน

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแนวทางการปฏิบตั ติ นของนักเรียนตามหลักธรรมมงคลชีวติ ลงในช่องว่าง
แนวทางการปฏิบตั ติ นของข้าพเจ้าตามหลักธรรมมงคลชีวติ คือ
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ใบงานที่ 5.4 เรือ่ ง มงคลชีวิต

เฉลย

ตอนที่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิดตัวอย่างการกระทาในมงคลชีวติ ในหัวข้อที่กาหนด
หลีกทางให้

ยืนต้อนรับ
พระมหากษัตริย์

พระสงฆ์
บิดามารดา

ไหว้

การให้ทนี ่ งั ่

การแสดง
ความเคารพ

พูดด้วยวาจาไพเราะ
ระลึกถึงพระคุณของท่าน

บุคคลทีค่ วร
เคารพ

ความเคารพ

แสดงท่าทางนุ่มนวล
อ่อนหวาน

สงบเสงีย่ ม

ครู-อาจารย์
ผูใ้ หญ่

พูดจาสุภาพ

มงคลชีวิต

ความถ่อมตน
เมือ่ กระทาผิดพลาด
กล่าวขอโทษ

การทาความดีให้พร้อมไว้

กล่าวคาขอบคุณแก่
ผู้กระทาคุณต่อตน

ก่อน

ตัง้ ใจเรียน

เคารพเชือ่ ฟั งพ่อแม่

ทาจิ ตให้ผอ่ งใส
คบคนดีเป็ นมิ ตร

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแนวทางการปฏิบตั ติ นของนักเรียนตามหลักธรรมมงคลชีวติ ลงในช่องว่าง
แนวทางการปฏิบตั ติ นของข้าพเจ้าตามหลักธรรมมงคลชีวติ คือ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบบันทึกความดี
คาชี้แจง ให้นกั เรียนบันทึกการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีแ่ สดงว่า เป็ นการกระทาความดี
วัน/เดือน/ปี

รายการปฏิ บตั ิ
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ผู้รบั รอง

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
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
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
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึง

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

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้พร้อมบอกความหมายของ
เพลงชาติได้
1.2 เข้าปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและ
ชุมชนจัดขึน้
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
4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้
อย่างเหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรู้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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ระดับคะแนน
3

2

1

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

แบบประเมิ น

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

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 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

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.4/4, ป.4/7)
 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
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)

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

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

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

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

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

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

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

มาตรฐานที ่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
5.1
5.2
5.3
5.4

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์

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

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

