หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข
เวลา 3 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/3
ป.4/5

ส 1.2

ป.4/1
ป.4/2

เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด
ชื่นชมการทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนตามหลักศาสนา พร้อมทัง้
บอกแนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ
อภิปรายความสาคัญและมีส่วนร่วมในการบารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาทีต่ นนับถือ
มีมรรยาทของความเป็ นศาสนิกชนทีด่ ตี ามทีก่ าหนด

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธทุกคนควรมีสว่ นร่วมในการบารุงรักษาศาสนสถาน ปฏิบตั ติ นตามมารยาทชาวพุทธ ชื่นชมการทาความดี
ของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนตามหลักศาสนา และนาแบบอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชนตัวอย่างไปเป็ น
แนวทางการปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสม
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ศาสนิกชนตัวอย่าง
- สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
- สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2) ตัวอย่างการกระทาความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
3) ความรูเ้ บือ้ งต้นและความสาคัญของศาสนสถาน
4) การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน
5) การบารุงรักษาศาสนสถาน
6) มรรยาทของศาสนิกชน
- การปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมต่อพระภิกษุ
- การยืน การเดิน และการนัง่ ทีเ่ หมาะสมในโอกาสต่างๆ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสรุปลงความเห็น
3) ทักษะการให้เหตุผล

2) ทักษะการสารวจค้นหา
4) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
1. การรายงานผลการทาความดีตามหน้าทีช่ าวพุทธ (ชิ้นงานที ่ 1)
2. การสาธิตการปฏิบตั ติ นตามมรรยาทชาวพุทธ (ชิ้นงานที ่ 2)
7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

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

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง หน้าทีช่ าวพุทธ
ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

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

1. ตรวจรายงานผลการทาความดีตามหน้าทีช่ าวพุทธ (ชิ้นงานที ่ 1)
2. สังเกตการสาธิตการปฏิบตั ติ นตามมรรยาทชาวพุทธ (ชิ้นงานที ่ 2)
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง ชาวพุทธทีด่ ี ชีวมี ีสขุ


นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 ชาวพุทธตัวอย่าง

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
ครูนาภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาให้นกั เรียนดู และให้นกั เรียนเล่าประสบการณ์ความรูเ้ ดิมว่า พระองค์ท่านคือใคร และใครมีความสาคัญ
อย่างไร
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ ให้ศกึ ษาความรูพ้ ระราชประวัตแิ ละพระราชกรณียกิจของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากหนังสือเรียน หนังสือ
ค้นคว้าเพิม่ เติม หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ จากนัน้ บันทึกข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน
ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
สมาชิกในกลุ่มผลัดกันอธิบายสาระสาคัญของพระราชประวัตแิ ละพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ทาใบงาน ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมเด็จพระมหิ ตลาธิ เบศรอดุลยเดชวิ กรม พระบรมราชชนก
- คู่ท่ี 2 ทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง สมเด็จพระศรีนคริ นทราบรมราชชนนี
2. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันเล่าใบงานในส่วนทีต่ นรับผิดชอบ และทุกคนช่วยกันปรับปรุง
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
ครูเฉลยใบงานที่ 1.1 และใบงานที่ 1.2 จากนัน้ ให้นกั เรียนทุกคนช่วยกันสรุปเกีย่ วกับชาวพุทธตัวอย่าง
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เรื่องที่ 2 หน้ าที่ชาวพุทธ

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูนาภาพศาสนสถานมาให้นกั เรียนดู แล้วให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงความสาคัญของศาสนสถานดังกล่าว
ขัน้ สอน
ขัน้ ที ่ 1 มีผ้นู าและมีการแบ่งหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ

นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม และแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในการค้นคว้าหาความรูเ้ กีย่ วกับหน้าที่
ชาวพุทธ จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ขัน้ ที ่ 2 การวางแผน

สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการทางาน ในการสืบค้นความรูต้ ามทีก่ าหนด
ขัน้ ที ่ 3 ปฏิ บตั ิ ตามแผน

สมาชิกแต่ละคนศึกษาข้อมูลตามแผนทีก่ าหนดร่วมกัน แล้วนาข้อมูลมาเล่าสูก่ นั ฟั ง จากนัน้ ร่วมกันทาใบงานที่ 2.1
เรื่อง หน้ าที่ชาวพุทธ
ขัน้ ที ่ 4 ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ

สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบผลงานตามหัวข้อในใบงานที่ 2.1 หากมีขอ้ บกพร่องให้ช่วยกันปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้อง
ขัน้ ที ่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา

สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาผลงานในใบงานที่ 2.1 จากนัน้ นาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน
ขัน้ สรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญของหน้าทีช่ าวพุทธ และมอบหมายให้นกั เรียนร่วมกันบารุงศาสนสถาน แล้ว
รายงานผลต่อครูผสู้ อน
• ครูมอบหมายให้นักเรียนรายงานผลการทาความดีตามวิ ถีชาวพุทธ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
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เรื่องที่ 3 มรรยาทชาวพุทธ

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
ครูให้ตวั แทนนักเรียนทีไ่ ด้รบั การฝึกมรรยาทชาวพุทธจากครูผสู้ อนมาสาธิตมรรยาทชาวพุทธ หรือให้ดวู ดี ทิ ศั น์ หรือ
ภาพตามความเหมาะสม
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับมรรยาทชาวพุทธ ตามทีไ่ ด้สาธิตไปแล้ว
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับมรรยาทชาวพุทธ และผลัดกันเสนอแนะ โดยมีครูช่วยให้คาแนะนาการปฏิบตั ติ น
ทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มจับสลากสถานการณ์ในใบงานที่ 3.1 เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ แล้วให้ปฏิบตั ติ ามสถานการณ์
ทีจ่ บั สลากได้ และฝึ กซ้อมกันจนมีความคล่องแคล่ว แล้วนาเสนอทีห่ น้ าชัน้ เรียน
•

ครูมอบหมายให้นักเรียนทุกคนสาธิ ตการปฏิ บตั ิ ตนตามมรรยาทชาวพุทธ โดยให้ครอบคลุมประเด็น
ตามทีก่ าหนด

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง ชาวพุทธทีด่ ี ชีวมี ีสขุ
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.4.
พิมพ์ครัง้ ที่ 1. นนทบุรี : บริษทั ไทยร่มเกล้า จากัด.
3) วีดทิ ศั น์การฝึกมรรยาทชาวพุทธ
4) บัตรภาพ
5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
6) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
7) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง หน้าทีช่ าวพุทธ
8) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ
9.2 แหล่งการเรียนรู้

1) บุคคลผูส้ าธิตมรรยาทชาวพุทธ
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://th.wikipedia.org/wiki
- http://www.princemahidolfoundation.com/
- http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Datebook/Grandmother/Grandmother.htm
- http://mathayom.brr.ac.th/~alluser/arunee/003/01_lesson.htm
- http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2146
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการรายงานผลการทาดีตามวิถีพุทธ
รายการประเมิ น

(ชิ้นงานที่ 1)

คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
พอใช้ (2)

ดี (3)

ปรับปรุง (1)

1. การปฏิ บตั ิ ตนตามแบบอย่าง ปฏิบตั ติ นตามหลักคุณธรรม
อันเป็ นแบบอย่างของสมเด็จ
ของชาวพุทธที่ดี
พระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก และ
สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ได้ตงั ้ แต่
3 พฤติกรรมขึน้ ไป พร้อม
หลักฐาน

ปฏิบตั ติ นตามหลักคุณธรรม
อันเป็ นแบบอย่างของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก และ
สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ได้ 2 พฤติกรรม
พร้อมหลักฐาน

ปฏิบตั ติ นตามหลักคุณธรรม
อันเป็ นแบบอย่างของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก และ
สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ได้ 1 พฤติกรรม
พร้อมหลักฐาน

2. การมีส่วนร่วมในการ
บารุงรักษาศาสนสถาน

ทากิจกรรมทีแ่ สดงว่า มีส่วน
ร่วมในการบารุงรักษา
ศาสนสถาน 3 กิจกรรมขึน้ ไป

ทากิจกรรมทีแ่ สดงว่า มีส่วน
ร่วมในการบารุงรักษา
ศาสนสถาน 2 กิจกรรม

ทากิจกรรมทีแ่ สดงว่า มีส่วน
ร่วมในการบารุงรักษา
ศาสนสถาน 1 กิจกรรม

3. การทาความดีของตนตาม
หลักพระพุทธศาสนา

ปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงว่า ทาความดี ปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงว่า ทาความดี ปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงว่า ทาความดี
ตามหลักพระพุทธศาสนา
ตามหลักพระพุทธศาสนา
ตามหลักพระพุทธศาสนา
ตัง้ แต่ 3 พฤติกรรมขึน้ ไป
2 พฤติกรรม
1 พฤติกรรม

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7

พอใช้

ต่ากว่า 5

ปรับปรุง

205

พระพุทธศาสนา ป.4

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการสาธิตปฏิบตั ิตนตามมรรยาทชาวพุทธ
รายการประเมิ น

คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
พอใช้ (2)

ดี (3)

(ชิ้นงานที่ 2)

ปรับปรุง (1)

1. การปฏิ บตั ิ ตนที่เหมาะสม
ต่อพระภิ กษุ

สาธิตการปฏิบตั ติ นต่อ
พระภิกษุได้อย่างเหมาะสม
ทุกขัน้ ตอน

2. การยืน การเดิ น และการนัง่
ที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ

สาธิตการยืน การเดิน และ
สาธิตการยืน การเดิน และ
สาธิตการยืน การเดิน และ
การนังในโอกาสต่
่
างๆ ได้อย่าง การนังในโอกาสต่
่
างๆ ได้อย่าง การนังในโอกาสต่
่
างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมทุกอิรยิ าบถ
เหมาะสมเป็ นส่วนใหญ่
เหมาะสมเป็ นบางอิรยิ าบถ

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

สาธิตการปฏิบตั ติ นต่อ
พระภิกษุได้อย่างเหมาะสม
บางขัน้ ตอน

สาธิตการปฏิบตั ติ นต่อ
พระภิกษุไม่ถูกต้อง

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

5-6
3-4

ดี
พอใช้

ต่ากว่า 3

ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดกล่าวถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนกได้ถูกต้องทีส่ ุด
ก. ทรงศึกษาโรงเรียนเตรียมนายร้อยทีป่ ระเทศเยอรมัน
และรับราชการอยูใ่ นกองทัพเรือเยอรมัน
ข. ทรงผนวชเป็ นสามเณร และประทับ
ณ วัดอรุณราชวราราม
ค. ทรงศึกษาวิชาเบือ้ งต้นทีป่ ระเทศอังกฤษ และศึกษา
วิชาทหารทีป่ ระเทศเยอรมัน
ง. ทรงเป็ นโอรสองค์ท่ี 69 ของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
2. ข้อใดเป็ นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในด้านการแพทย์
ก. ทรงโปรดให้มกี ารแพทย์ในกองทัพเรือ กองทัพบก และ
กองทัพอากาศ
ข. ทรงสาเร็จแพทยบัณฑิตเกียรตินยิ มเหรียญทอง
ทีป่ ระเทศอังกฤษ
ค. ปรับปรุงโรงพยาบาลและสาธารณสุข และทรงพัฒนา
รากฐานระบบการแพทย์และสาธารณสุขของไทย
ง. โปรดให้สร้างโรงพยาบาลและสาธารณสุขตามจังหวัด
ต่างๆ ของไทย
3. ข้อใดกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านการศึกษา
ก. ทรงฟื้ นฟูสภาพป่ าเสื่อมโทรม โดยทรงจัดตัง้ โครงการ
พัฒนาดอยตุง
ข. พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จดั สร้างโรงเรียนถึง
99 แห่ง
ค. ทรงโปรดให้คณะแพทย์ในขบวนเสด็จออกรักษา
ประชาชนทีเ่ จ็บไข้ ซึง่ เป็ นจุดเริม่ ต้นของมูลนิธแิ พทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ง. ทรงอุทศิ พระวรกายให้กบั วงการแพทย์ทอ่ี ยู่ตามถิน่
ทุรกันดารจนเป็ นทีร่ กั เคารพของประชาชนทัง้ ประเทศ
และขนานพระนามพระองค์ว่า “แม่ฟ้าหลวง”
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4. วัดหลวง กับ วัดราษฎร์ มีความแตกต่างกันอย่างไร
ก. วัดหลวง เป็ นวัดทีต่ อ้ งมีการทอดกฐิน ส่วนวัดราษฎร์
เป็ นวัดทีต่ อ้ งมีการทอดผ้าป่ า
ข. วัดหลวง เป็ นวัดทีม่ โี บสถ์ วิหาร เจดีย์ และศาลา
การเปรียญครบ ส่วนวัดราษฎร์ เป็ นวัดทีม่ โี บสถ์ วิหาร
เจดีย์ และศาลาการเปรียญไม่ครบ
ค. วัดหลวง เป็ นวัดทีต่ งั ้ อยู่ในเมืองหลวง ส่วนวัดราษฎร์
เป็ นวัดทีต่ งั ้ อยูใ่ นชนบท
ง. วัดหลวง พระมหากษัตริยห์ รือพระบรมวงศานุวงศ์
ทรงสร้างหรือปฏิสงั ขรณ์ ส่วนวัดราษฎร์ ประชาชน
สร้างหรือปฏิสงั ขรณ์
5. ศาสนสถานใดทีเ่ ป็ นสถานสาหรับพระสงฆ์ประชุมทา
สังฆกรรม เช่น การอุปสมบท
ก. เจดีย์
ข. ศาลาการเปรียญ
ค. โบสถ์
ง. กุฏิ
6. วิหารกับโบสถ์ มีความแตกต่างกันอย่างไร
ก. วิหารไม่มใี บเสมาล้อมรอบ
ข. วิหารเป็ นสถานทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูป
ค. วิหารมีใบเสมาแค่ดา้ นเดียว
ง. วิหารเป็ นสถานทีเ่ ก็บพระไตรปิ ฎก
7. ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้องเกีย่ วกับการกราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์
ก. ท่าเตรียมให้นงคุ
ั ่ กเข่าท่าเทพบุตร และท่าเทพธิดา
ข. อัญชลี ประนมมือระดับหน้าผาก
ค. วันทา ยกมือขึน้ ก้มศีรษะลงรับกับมือเล็กน้อย
ให้หวั แม่มอื จรดระหว่างคิว้
ง. อภิวาท ก้มกราบโดยให้แขนทัง้ สองลงพร้อมกัน
มือทัง้ สองคว่าลงให้ห่างกันเล็กน้อย พอให้หน้าผาก
จรดพืน้ ได้
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8. ใครไหว้ได้ถูกต้องทีส่ ุด
ก. เด็กชายเด่น ยืนตรง ประนมมือขึน้ หัวแม่มอื อยูท่ จ่ี มูก
นิ้วชีจ้ รดหน้าผาก น้อมตัวและก้มศีรษะลง
ข. เด็กชายแดง สืบเท้าขวาไปข้างหน้าเล็กน้อย ย่อเข่า
และน้อมตัวลง พร้อมกับประนมมือขึน้ หัวแม่มอื อยู่
ระหว่างคิว้ นิ้วชีจ้ รดหน้าผาก
ค. เด็กหญิงดวง ยืนตรง ประนมมือขึน้ หัวแม่มอื อยู่
ระหว่างคิว้ นิ้วชีจ้ รดหน้าผาก น้อมตัวและก้มศีรษะลง
ง. เด็กหญิงดาว สืบเท้าซ้ายไปข้างหน้าเล็กน้อย ย่อเข่า
และน้อมตัวลง พร้อมกับประนมมือขึน้ หัวแม่มอื อยู่
ระหว่างคิว้ นิ้วชีจ้ รดหน้าผาก

10. ใครเดินสวนกับผูใ้ หญ่ หรือเดินผ่านผูใ้ หญ่ ได้ถูกต้อง
เหมาะสมทีส่ ุด
ก. เด็กหญิงโหน่ง หยุดยิม้ แล้วไหว้ก่อนแล้วค่อยเดินผ่าน
ข. เด็กหญิงหน่อย ไหว้ก่อนแล้วค่อยเดินผ่าน
ค. เด็กหญิงน้อย เดินหลีกให้ห่างเล็กน้อย และค้อมตัวลง
ง. เด็กหญิงนิด เดินตรงมือแนบลาตัว

9. ใครเดินตามพระภิกษุ ได้ถูกต้องเหมาะสมทีส่ ุด
ก. เด็กชายน้อย เดินเยือ้ งไปทางเบือ้ งขวาของพระภิกษุ
โดยทิง้ ระยะห่างประมาณ 2-3 ก้าว
ข. เด็กชายนิด เดินเยือ้ งไปทางเบือ้ งซ้ายของพระภิกษุ
โดยทิง้ ระยะห่างประมาณ 2-3 ก้าว
ค. เด็กชายโหน่ง เดินเยือ้ งไปทางเบือ้ งขวาของพระภิกษุ
โดยทิง้ ระยะห่างประมาณ 1 ก้าว
ง. เด็กชายหน่อย เดินเยือ้ งไปทางเบือ้ งซ้ายของพระภิกษุ
โดยทิง้ ระยะห่างประมาณ 1 ก้าว

ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 3, 5
ส 1.2 ข้อ 1, 2
1. ค

2. ค

3. ข

4. ง

5. ค

6. ก

7. ข

8. ก

9. ข

10. ค

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ชาวพุทธตัวอย่าง
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาประวัตขิ องชาวพุทธตัวอย่างย่อมทาให้ได้คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างและข้อคิด เพือ่ นาไปประยุกต์ปฏิบตั ิ
ในการดาเนินชีวติ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/3

เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) เล่าพระราชประวัตขิ องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้
2) วิเคราะห์คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาชาวพุทธตัวอย่างได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ศาสนิกชนตัวอย่าง
- สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
- สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสรุปลงความเห็น
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง ชาวพุทธทีด่ ี ชีวมี ีสขุ
ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูนาภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ความรูเ้ ดิม
ว่า พระองค์ท่านคือใคร และใครมีความสาคัญอย่างไร
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

•

นักเรียนมีความประทับใจในชาวพุทธ
ตัวอย่างท่านใดบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา
สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พระราชประวัตแิ ละพระราชกรณียกิจของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ จากนัน้ บันทึกข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาลงใน
แบบบันทึกการอ่าน

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรูใ้ นสาระสาคัญเกีย่ วกับ
พระราชประวัตแิ ละพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2

1. คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของสมเด็จ
พระมหิ ตลาธิ เบศรอดุลยเดชวิ กรม
พระบรมราชชนก ได้แก่อะไรบ้าง
(เช่น มีความเมตตา อ่อนน้อม เป็นต้น)
2. คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของสมเด็จ
พระศรีนคริ นทราบรมราชชนนี ได้แก่
อะไรบ้าง
(เช่น มีความเพียรพยายาม มีความเมตตา
เป็นต้น )
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ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.1 และใบงานที่ 1.2

1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ จากนัน้ ให้แต่ละคูช่ ่วยกันทา
ใบงานตามทีก่ าหนด ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมเด็จพระมหิ ตลาธิ เบศรอดุลยเดชวิ กรม พระบรมราชชนก
- คู่ท่ี 2 ทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันเล่าใบงานในส่วนทีต่ นรับผิดชอบ และ
สมาชิกคนอื่นช่วยเสนอแนะเพิม่ เติมและปรับปรุงผลงานร่วมกัน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

•

นักเรียนนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของ
สมเด็จพระมหิ ตลาธิ เบศร อดุลยเดชวิ กรม
พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนคริ นทราบรมราชชนนี ไปปฏิ บตั ิ ได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูเฉลยใบงานที่ 1.1 และใบงานที่ 1.2 โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันตรวจสอบคาตอบของใบงาน และแก้ไขในส่วนทีไ่ ม่ถูกต้อง
หรือมีขอ้ บกพร่องอยู่
2. นักเรียนทุกคนช่วยกันสรุปคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของชาวพุทธ
ตัวอย่าง (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) และแนวทางการปฏิบตั ติ น
ตามแบบอย่าง นาไปปฏิบตั ิ แล้วรายงานผลต่อครูผสู้ อนในโอกาสที่
เหมาะสม

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
ตรวจใบงานที่ 1.1
ตรวจใบงานที่ 1.2
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
ใบงานที่ 1.1
ใบงานที่ 1.2
แบบบันทึกการอ่าน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 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
- เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.4.
พิมพ์ครัง้ ที่ 1. นนทบุรี : บริษทั ไทยร่มเกล้า จากัด.
3) บัตรภาพ พระกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
4) บัตรภาพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
6) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
8.2 แหล่งการเรียนรู้

 แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://th.wikipedia.org/wiki
- http://www.princemahidolfoundation.com/
- http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Datebook/Grandmother/Grandmother.htm
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บัตรภาพ พระกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4
213
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บัตรภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 6

ภาพที่ 5
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ใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1)

2)

3)

4)

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ทรงเป็ นพระโอรสของใคร



สมเด็จฯ พระบรมราชชนก ทรงศึกษาที่
ประเทศใดบ้าง



ทาไมสมเด็จฯ พระบรมราชชนกจึงตัดสิน
พระทัยลาออกจากกองทัพเรือ



พระราชกรณียกิจทีส่ าคัญของสมเด็จฯ
พระบรมราชชนก ด้านการแพทย์มอี ะไรบ้าง

5)

พระราชกรณียกิจทีส่ าคัญของสมเด็จฯ
พระบรมราชชนก ด้านการทหารคืออะไร

6)

คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของสมเด็จฯ
พระบรมราชชนก คืออะไร
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ตอบ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

7)

สมเด็จฯ พระบรมราชชนกได้รบั การถวาย



พระราชสมัญญานามว่าอะไร

8)

นักเรียนสามารถนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
ของสมเด็จฯ พระบรมราชชนก มาใช้ในการ
ดาเนินชีวติ ได้อย่างไร
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ตอบ

ตอบ

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1)

2)

3)

4)

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ทรงเป็ นพระโอรสของใคร



สมเด็จฯ พระบรมราชชนก ทรงศึกษาที่
ประเทศใดบ้าง



ทาไมสมเด็จฯ พระบรมราชชนกจึงตัดสิน
พระทัยลาออกจากกองทัพเรือ



พระราชกรณียกิจทีส่ าคัญของสมเด็จฯ
พระบรมราชชนก ด้านการแพทย์มอี ะไรบ้าง

5)

พระราชกรณียกิจทีส่ าคัญของสมเด็จฯ
พระบรมราชชนก ด้านการทหารคืออะไร

6)

คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของสมเด็จฯ
พระบรมราชชนก คืออะไร
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ตอบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หวั
และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี

ตอบ ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี

ตอบ เพราะต้องการศึกษาต่อด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข เพือ่ ช่วยเหลือ
ราษฎร ยามป่ วยไข้

ตอบ ปรับปรุงการศึกษาแพทย์ พยาบาล
โรงพยาบาล และสาธารณสุข

ตอบ พัฒนากองทัพเรือ เรือตอร์ปิโด
เรือดาน้ า

ตอบ 1. เคารพเชือ่ ฟั งพระบรมราชชนกและ
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พระบรมราชชนนี
2. มีความพากเพียรในการเรียน
3. มีความอ่อนน้อม
4. มีความเมตตา

7)

สมเด็จฯ พระบรมราชชนกได้รบั การถวาย



พระราชสมัญญานามว่าอะไร

8)

นักเรียนสามารถนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
ของสมเด็จฯ พระบรมราชชนก มาใช้ในการ
ดาเนินชีวติ ได้อย่างไร
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ตอบ 1. พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบนั
ของไทย
2. พระบิดาแห่งการสังคมสงเคราะห์
ของไทย

ตอบ (พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน
โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน)

ใบงานที่ 1.2 เรือ่ ง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงพระราชประวัตขิ องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระพุทธคุณ 3
สมเด็จพระศรีนคริ นทราบรมราชชนนี

บทสรุป
นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ คือ
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ใบงานที่ 1.2 เรือ่ ง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงพระราชประวัตขิ องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์
และหญิงพยาบาลแห่งศิรริ าช
การถวายอภิบาลรัชกาลที ่ 8
และรัชกาลที ่ 9

ด้านการศึกษา
พระราชกรณี ยกิ จและ
พระราชภาระเพือ่ ประเทศชาติ

โปรดให้คณะแพทย์ในขบวนเสด็จ
รักษาพยาบาลประชาชน

พระพุทธคุณ 3
สมเด็จพระศรีนคริ นทราบรมราชชนนี

พระราชภาระ
เพือ่ ประชาชน

ทรงฟื้นฟูสภาพป่ า
เสือ่ มโทรม

สร้างโรงเรียน 99 แห่ง

คุณธรรมอัน
เป็ นแบบอย่าง

มีความเมตตา

ความอ่อนน้อมต่อครูอาจารย์
และทุกคน
มีความเพียรพยายาม

บทสรุป
นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ คือ
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

ราคา

นามปากกา
ปี ทพ่ี มิ พ์
พ.ศ.

เวลา

1. สาระสาคัญของเรื่อง

2. วิเคราะห์ขอ้ คิด/ประโยชน์ทไ่ี ด้จากเรื่องทีอ่ ่าน

3. สิง่ ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

4. ข้อเสนอแนะของครู

ลงชื่อ
(

นักเรียน
)

ลงชื่อ

ผูป้ กครอง
)

(

ลงชื่อ
(

ครูผสู้ อน
)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย
ผลงานมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
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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

223

พระพุทธศาสนา ป.4

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

แบบประเมิ น

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
7. รักความเป็ นไทย

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

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
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 หน้าที่ชาวพุทธ
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธทุกคนพึงชื่นชมการกระทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตามหลักศาสนา
แสดงความเคารพและบารุงศาสนสถานทีต่ นนับถือ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/5

ส 1.1 ส 1.2
ป.4/1
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ชื่นชมการทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนตามหลักศาสนา พร้อมทัง้
บอกแนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ
อภิปรายความสาคัญและมีส่วนร่วมในการบารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาทีต่ นนับถือ

1) บอกการกระทาความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนได้
2) แสดงความเคารพและบารุงศาสนสถานของศาสนาทีต่ นนับถือได้
3. สาระการเรียนรู้
3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1)
2)
3)
4)

ตัวอย่างการกระทาความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ความรูเ้ บือ้ งต้นและความสาคัญของศาสนสถาน
การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน
การบารุงรักษาศาสนสถาน

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสารวจค้นหา
2) ทักษะการให้เหตุผล
3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
3. มีจติ สาธารณะ

2. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูนาภาพศาสนสถานหลากหลายประเภทมาให้นักเรียนดู แล้วให้
นักเรียนบอกชื่อและความสาคัญของศาสนสถานเหล่านัน้ (ตัวอย่าง
ของศาสนสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ ฯลฯ)
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงความรูเ้ บือ้ งต้นและความสาคัญของศาสนสถาน
และให้นักเรียนหาความรูเ้ พิม่ เติม

ขัน้ สอน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 2.1
4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

ขัน้ ที ่ 1 มีผ้นู าและมีการแบ่งหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) เลือกหัวหน้ากลุ่ม
รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม และแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในการค้นคว้าหาความรูใ้ นเรื่อง หน้าทีช่ าวพุทธ จากหนังสือเรียน
หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ในหัวข้อดังนี้
1) การทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน
2) ความรูเ้ บือ้ งต้นและความสาคัญของศาสนสถาน
3) การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน
4) การบารุงรักษาศาสนสถาน
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
ขัน้ ที ่ 2 การวางแผน
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการทางาน กาหนดจุดประสงค์ และ
ขัน้ ตอนการทางานในการสืบค้นความรูต้ ามหัวข้อทีก่ าหนด
ขัน้ ที ่ 3 ปฏิ บตั ิ ตามแผน
1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มปฏิบตั ติ ามแผนในการศึกษาข้อมูลในส่วนที่
ตนรับผิดชอบ แล้วนามาผลัดกันเล่าให้สมาชิกในกลุ่มฟัง
2. สมาชิกในกลุม่ นาความรูท้ ไ่ี ด้สบื ค้นมาเป็ นพืน้ ฐานในการทา
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนเคยทาความดีตามหน้ าที่ชาวพุทธ
อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ใบงานที่ 2.1 เรื่อง หน้ าที่ชาวพุทธ
ขัน้ ที ่ 4 ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ
หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในกลุม่ ร่วมกันตรวจสอบงานตามหัวข้อใน
ใบงานที่ 2.1 หากมีขอ้ บกพร่องให้ชว่ ยกันปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ขัน้ ที ่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา
1. สมาชิกทุกกลุม่ ร่วมกันประเมินผลและพัฒนาผลงานในใบงานที่ 2.1
ให้ถูกต้อง เหมาะสม
2. ตัวแทนกลุ่มผลัดกันออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยมีครู
คอยตรวจสอบความถูกต้อง

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญของหน้าทีช่ าวพุทธ และมอบหมาย
ให้นักเรียนทุกคนร่วมกันบารุงรักษาศาสนสถาน แล้วรายงานผลต่อ
ครูผสู้ อน
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการบารุงรักษา
ศาสนสถานอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

• ครูมอบหมายให้นักเรียนรายงานผลการทาความดีตามวิ ถชี าวพุทธ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างของชาวพุทธทีด่ ี
2) การมีส่วนร่วมในการบารุงรักษาศาสนสถาน
3) การทาความดีของตนตามหลักพระพุทธศาสนา

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมีจติ สาธารณะ
สังเกตการรายงานผลการทาความดีตามวิถพี ทุ ธ

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบประเมินการทาความดีตามวิถพี ุทธ
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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
- เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.4.
พิมพ์ครัง้ ที่ 1. นนทบุรี : บริษทั ไทยร่มเกล้า จากัด.
3) บัตรภาพ ศาสนสถาน
4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง หน้าทีช่ าวพุทธ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

 แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://mathayom.brr.ac.th/~alluser/arunee/003/01_lesson.htm
- http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2146
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ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
การรายงานผลการทาความดีตามวิถีพุทธ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนรายงานผลการทาความดีตามวิถพี ุทธต่อครูผสู้ อนตามประเด็นทีก่ าหนดต่อไปนี้
ข้อปฏิ บตั ิ
1. ปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างของ
ชาวพุทธทีด่ ี

พฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ

2. ปฏิบตั กิ จิ กรรมทีม่ สี ว่ นร่วม
ในการบารุงรักษาศาสนสถาน

3. ปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงว่า ทาความดี
ตามหลักพระพุทธศาสนา
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ผู้รบั รอง

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการรายงานผลการทาความดีตามวิถีชาวพุทธ
ลาดับที่

รายการประเมิ น

ระดับคะแนน
2

3

1

การปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างของชาวพุทธทีด่ ี

2

การมีสว่ นร่วมในการบารุงรักษาศาสนสถาน

3

การทาความดีของตนตามหลักพระพุทธศาสนา

1

รวม
ลงชื่อ

ผูป้ ระเมิน
/

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
= 3
พอใช้
= 2
ปรับปรุง
= 1
เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7

พอใช้

ต่ากว่า 5

ปรับปรุง
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/



บัตรภาพ ศาสนสถาน

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4
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ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง หน้าที่ชาวพุทธ
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนบรรยายใต้ภาพความสาคัญของศาสนสถาน

1)

2)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

3)

4)

คาบรรยาย

คาบรรยาย
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5)

6)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นว่า จะมีสว่ นร่วมบารุงรักษาศาสนสถาน โดยเขียนเป็ นแผนผังความคิด

การมีส่วนร่วม
บารุงรักษาศาสนสถาน
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนบรรยายใต้ภาพความสาคัญของศาสนสถาน
1)

2)

คาบรรยาย วัด เป็นสถานทีอ่ ยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์

คาบรรยาย โบสถ์ เป็นสถานทีส่ าหรับพระสงฆ์

และเป็นสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรมทางศาสนา

ประชุมทาสังฆกรรม

3)

4)

คาบรรยาย ศาลาการเปรียญ ใช้เป็นสถานทีท่ าบุญ

คาบรรยาย กุฏิ คือ เรือนทีพ่ ระภิกษุสามเณร

ตักบาตร ฟั งเทศน์

อยู่อาศัย
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5)

6)

คาบรรยาย เจดีย์ เป็นทีบ่ รรจุสงิ ่ ทีเ่ คารพบูชา

คาบรรยาย วิหาร สถานทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูป

เช่น พระธาตุ อัฐบิ รรพบุรุษ

คู่กบั โบสถ์

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นว่า จะมีสว่ นร่วมบารุงรักษาศาสนสถาน โดยเขียนเป็ นแผนผังความคิด

ไม่ทาลาย หรือขโมยของวัด

ไม่ทาลายศาสนสถาน

บริจาคเงิ นซ่อมแซม

การมีส่วนร่วม
บารุงรักษาศาสนสถาน

ชักชวนให้ผ้อู ืน่ บารุงรักษา

ทาความสะอาด
บริจาคสิ ง่ ของเครือ่ งใช้
ปลูกต้นไม้ และรดน้ า
เพือ่ ความร่มรืน่
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

การทางานรายบุคคล
ชัน้

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
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

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

แบบประเมิ น

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
7. รักความเป็ นไทย

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

8. มีจิตสาธารณะ

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

242

พระพุทธศาสนา ป.4

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 มรรยาทชาวพุทธ
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธพึงปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมต่อพระสงฆ์ ยืน เดิน และนังอย่
่ างเหมาะสมในโอกาสต่างๆ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2
ป.4/2 มีมรรยาทของความเป็ นศาสนิกชนทีด่ ตี ามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) ปฏิบตั ติ นต่อพระภิกษุได้อย่างเหมาะสม
2) ยืน เดิน และนังในโอกาสต่
่
างๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• มรรยาทของศาสนิกชน

- การปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมต่อพระภิกษุ
- การยืน การเดิน และการนัง่ ทีเ่ หมาะสมในโอกาสต่างๆ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

1. บุคคลผูส้ าธิต
3. บัตรภาพ

2. วีดทิ ศั น์

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. ครูให้ตวั แทนนักเรียนทีไ่ ด้รบั การฝึกมรรยาทชาวพุทธจาก
ครูผสู้ อน
มาสาธิตมรรยาทชาวพุทธในเรื่องต่อไปนี้
- การแต่งกาย
- การอารธนาพระภิกษุ
- การสนทนา
- การแสดงความเคารพต่อพระภิกษุ
- การยืน การเดิน การนังในโอกาสต่
่
างๆ อย่างเหมาะสม
ครูอาจจะให้ดวู ดี ทิ ศั น์ หรือภาพตามความเหมาะสม

• นักเรียนมีความภาคภูมิใจในมรรยาทของ
ชาวพุทธในเรื่องใด อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

—

นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับมรรยาทชาวพุทธ ตามทีไ่ ด้สาธิต
ไปแล้ว

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

—

นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ฝึกปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับมรรยาทชาวพุทธ และผลัดกันเสนอแนะ โดยมีครูชว่ ยให้คาแนะนา
การปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้องเหมาะสม

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 3.1

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากสถานการณ์ใน
ใบงานที่ 3.1 เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม
ปฏิบตั ติ ามสถานการณ์ทจ่ี บั สลากได้ และฝึกซ้อมกันจนมีความ
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• มรรยาทชาวพุทธในเรื่องใดที่นักเรียนต้อง
ปฏิ บตั ิ อย่างสมา่ เสมอ

คล่องแคล่ว แล้วนาเสนอทีห่ น้าชัน้ เรียน (ครูผสู้ อนอาจจะเป็ นผูเ้ ดิน
ดูระหว่างการปฏิบตั ขิ องแต่ละกลุ่มก็ได้)
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

• ครูมอบหมายให้นักเรียนทุกคนสาธิ ตการปฏิ บตั ิ ตนตามมรรยาทชาวพุทธ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมต่อพระภิกษุ
2) การยืน การเดิน และการนังที
่ เ่ หมาะสมในโอกาสต่างๆ

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง ชาวพุทธทีด่ ี ชีวมี ีสขุ
7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 3.1
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
สังเกตการสาธิตการปฏิบตั ติ นตามมรรยาท
ชาวพุทธ

เครื่องมือ

เกณฑ์
ใบงานที่ 3.1
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินการสาธิตการปฏิบตั ติ นตามมรรยาท ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ชาวพุทธ

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
วีดทิ ศั น์การฝึกมรรยาทชาวพุทธ
บัตรภาพการฝึกมรรยาทชาวพุทธ
ใบงานที่ 3.1 เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ

8.2 แหล่งการเรียนรู้

- บุคคลผูส้ าธิตมรรยาทชาวพุทธ
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ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
การสาธิตการปฏิบตั ิตนตามมรรยาทชาวพุทธ
คาชี้แจง : ให้นกั เรียนทุกคนสาธิตการปฏิบตั ติ นตามมรรยาทชาวพุทธ โดยให้มเี นื้อหาครอบคลุมตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ให้นกั เรียนสาธิตการปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมต่อพระภิกษุ ตามประเด็นต่อไปนี้
1) การไปหาพระภิกษุสงฆ์ทว่ี ดั
- การแต่งกาย
- การอารธนาพระภิกษุ
- การสนทนา
2) การแสดงความเคารพต่อพระภิกษุ
- การกราบ
- การไหว้
3) การพบพระภิกษุ
(ครูอาจเลือกการสาธิตปฏิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึง่ ตามความเหมาะสม)
2. ให้นกั เรียนสาธิตการยืน การเดิน และการนังที
่ เ่ หมาะสมตามโอกาสต่างๆ
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการสาธิตการปฏิบตั ิตนตามมรรยาทชาวพุทธ
ลาดับที่

รายการประเมิ น

ระดับคะแนน
2

3

1

การปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมต่อพระภิกษุ

2

การยืน การเดิน และการนัง่ ทีเ่ หมาะสมในโอกาสต่างๆ

1

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

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

5-6

ดี

3-4

พอใช้

ต่ากว่า 3

ปรับปรุง
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บัตรภาพ การฝึ กมรรยาทชาวพุ ทธ

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6
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ใบงานที่ 3.1 เรือ่ ง มรรยาทชาวพุทธ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มจับสลากสถานการณ์ทก่ี าหนดให้ แล้วปฏิบตั ติ ามสถานการณ์ดงั กล่าว
สถานการณ์ที่ 1
โดม เก๋ เปรีย้ ว และก้อน ชวนกันไปวัด เพือ่ สนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสตามปกติ ทัง้ สีค่ นแต่งกายสุภาพ
เมื่อไปถึงวัด ต่างก็พากันกราบเจ้าอาวาสแบบเบญจางคประดิษฐ์ และนังสนทนากั
่
บเจ้าอาวาสสักครู่กล็ า
กลับ ระหว่างทางทุกคนพบคุณยายแจ่มซึง่ เป็ นเพือ่ นบ้านของโดม ทุกคนจึงแสดงความเคารพ
สถานการณ์ที่ 2
นิดและน้อย ยืนรอเพือ่ นทีห่ น้าห้อง คุณครูดวงใจเดินผ่านไป ทัง้ สองคนจึงทาความเคารพ คุณครูดวงใจ
ให้นิดกับน้อยเดินตามไปเอาของทีห่ อ้ งพักครู ระหว่างทางคุณครูดวงใจชวนนิดและน้อยสนทนาด้วย
สถานการณ์ที่ 3
ไกรและหวานนังอยู
่ ่ทเ่ี ก้าอีร้ ะเบียงหน้าห้องสมุดตามลาพัง เก้งเดินมาพบจึงชวนไปอ่านข่าวทีบ่ อร์ด
ทัง้ สามคนเดินสวนทางกับคุณครูดวงดาว และพวกเขาเดินสวนทางกับพระภิกษุซง่ึ มาบรรยายธรรม
ให้นกั เรียนฟั ง
สถานการณ์ที่ 4
พ่อแม่พาโต้งไปวัด เพือ่ อารธนาพระภิกษุไปประกอบพิธงี านทาบุญบ้าน ทัง้ สามนาเครื่องสักการบูชา
ไปถวายพระภิกษุ เมื่อไปพบพระภิกษุนงอยู
ั ่ ่ทพ่ี น้ื ศาลาวัด ทุกคนกราบพระพุทธรูป แล้วจึงกราบพระภิกษุ
นังสนทนากั
่
บท่านแล้วจึงลากลับ ระหว่างทางพบพระภิกษุอกี รูปหนึ่งอยู่ทห่ี น้าวัดทุกคนจึงประนมมือไหว้
สถานการณ์ที่ 5
คุณครูมอบหมายให้นกั เรียนไปช่วยกันพัฒนาวัด ซึง่ อยู่ใกล้โรงเรียน ก้าน แก้ว และจ๋าเดินตาม
พระภิกษุรปู หนึ่งเพือ่ ไปช่วยท่านทาความสะอาดศาลาวัด เมื่อไปถึงศาลาวัดพบพระภิกษุรปู หนึ่งนังอยู
่ ่
ทัง้ สามคนจึงต้องคลานผ่านท่านไป เมื่อทาความสะอาดเสร็จแล้ว ก็เตรียมตัวกลับบ้าน พบพระภิกษุรปู
หนึ่งยืนอยู่ จึงเดินก้มตัวเมื่อถึงหน้าท่านจึงน้อมตัวลงไหว้ แล้วก้มตัวเดินผ่านไป
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ใบงานที่ 3.1 เรือ่ ง มรรยาทชาวพุทธ

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มจับสลากสถานการณ์ทก่ี าหนดให้ แล้วปฏิบตั ติ ามสถานการณ์ดงั กล่าว
สถานการณ์ที่ 1
โดม เก๋ เปรีย้ ว และก้อน ชวนกันไปวัด เพือ่ สนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสตามปกติ ทัง้ สีค่ นแต่งกายสุภาพ
เมื่อไปถึงวัด ต่างก็พากันกราบเจ้าอาวาสแบบเบญจางคประดิษฐ์ และนังสนทนากั
่
บเจ้าอาวาสสักครู่กล็ า
กลับ ระหว่างทางทุกคนพบคุณยายแจ่มซึง่ เป็ นเพือ่ นบ้านของโดม ทุกคนจึงแสดงความเคารพ
สถานการณ์ที่ 2
นิดและน้อย ยืนรอเพือ่ นทีห่ น้าห้อง คุณครูดวงใจเดินผ่านไป ทัง้ สองคนจึงทาความเคารพ คุณครูดวงใจ
ให้นิดกับน้อยเดินตามไปเอาของทีห่ อ้ งพักครู ระหว่างทางคุณครูดวงใจชวนนิดและน้อยสนทนาด้วย
สถานการณ์ที่ 3
ไกรและหวานนังอยู
่ ่ทเ่ี ก้าอีร้ ะเบียงหน้าห้องสมุดตามลาพัง เก้งเดินมาพบจึงชวนไปอ่านข่าวทีบ่ อร์ด
ทัง้ สามคนเดินสวนทางกับคุณครูดวงดาว และพวกเขาเดินสวนทางกับพระภิกษุซง่ึ มาบรรยายธรรม
ให้นกั เรียนฟั ง
สถานการณ์ที่ 4
พ่อแม่พาโต้งไปวัด เพือ่ อารธนาพระภิกษุไปประกอบพิธงี านทาบุญบ้าน ทัง้ สามนาเครื่องสักการบูชา
ไปถวายพระภิกษุ เมื่อไปพบพระภิกษุนงอยู
ั ่ ่ทพ่ี น้ื ศาลาวัด ทุกคนกราบพระพุทธรูป แล้วจึงกราบพระภิกษุ
นังสนทนากั
่
บท่านแล้วจึงลากลับ ระหว่างทางพบพระภิกษุอกี รูปหนึ่งอยู่ทห่ี น้าวัดทุกคนจึงประนมมือไหว้
สถานการณ์ที่ 5
คุณครูมอบหมายให้นกั เรียนไปช่วยกันพัฒนาวัด ซึง่ อยู่ใกล้โรงเรียน ก้าน แก้ว และจ๋าเดินตาม
พระภิกษุรปู หนึ่งเพือ่ ไปช่วยท่านทาความสะอาดศาลาวัด เมื่อไปถึงศาลาวัดพบพระภิกษุรปู หนึ่งนังอยู
่ ่
ทัง้ สามคนจึงต้องคลานผ่านท่านไป เมื่อทาความสะอาดเสร็จแล้ว ก็เตรียมตัวกลับบ้าน พบพระภิกษุรปู
หนึ่งยืนอยู่ จึงเดินก้มตัวเมื่อถึงหน้าท่านจึงน้อมตัวลงไหว้ แล้วก้มตัวเดินผ่านไป
(พิจารณาการปฏิบตั ติ ามสถานการณ์ทนี ่ ักเรียนจับสลากได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน)
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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
2
1

คะแนน
คะแนน
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

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

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
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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
7. รักความเป็ นไทย

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

8. มีจิตสาธารณะ

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

256

พระพุทธศาสนา ป.4

)

บันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
ตอนที่ 1

นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ป.4/3, ป.4/5) ส 1.2 (ป.4/1, ป.4/2)
 ด้านความรู้

(จานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

)

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ั ญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

สรุปผลจากการประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจาหน่ วยการเรียนรู้
 ระดับคุณภาพดี
จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพพอใช้
จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพปรับปรุง จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

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

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

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

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

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

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

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

มาตรฐานที ่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
5.1
5.2
5.3
5.4

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์

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

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

