หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศาสนพิธีน่ารู ้
เวลา 2 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/6

ส 1.2

ป.4/3

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี พิธกี รรมและวันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนดให้ถูกต้อง

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงสวดมนต์ ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แผ่เมตตา กล่าวคาอาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตรได้อย่างถูกต้อง
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา
- ฝึกให้มสี มาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
2) ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี
- การอาราธนาศีล
- การอาราธนาธรรม
- การอาราธนาพระปริตร
- ระเบียบพิธแี ละการปฏิบตั ติ นในวันธรรมสวนะ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
3. รักความเป็ นไทย

2. ใฝ่ เรียนรู้
4. มุ่งมันในการท
่
างาน

6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
การสาธิตการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี
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7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 เรื่อง ศาสนพิธนี ่ารู้
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)
6)

สังเกตการไหว้พระ สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย กล่าวแผ่เมตตา กรวดน้าย่อ
สังเกตการอาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิธี
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 เรื่อง ศาสนพิธนี ่ารู้
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- สังเกตการสาธิตการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 6 เรือ่ ง ศาสนพิ ธีน่ารู้


นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 การสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
ครูให้ตวั แทนนักเรียนสาธิตการไหว้พระ สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย กล่าวแผ่เมตตา กรวดน้าย่อ
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนทุกคนกราบบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย กล่าวแผ่เมตตา กรวดน้าย่อตามแบบอย่าง
นักเรียนทีม่ าสาธิต โดยมีครูช่วยเสนอแนะ
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ร่วมกันฝึกไหว้พระ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย แผ่เมตตา กรวดน้า และผลัดกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มไหว้พระ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย แผ่เมตตา กรวดน้ าจนมีความชานาญ แล้วออกมา
นาเสนอทีห่ น้าชัน้ เรียน หรือนาเสนอต่อครูผสู้ อนในโอกาสเหมาะสมตามข้อตกลง
2. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความสาคัญของการสวดมนต์ ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แผ่เมตตา และ
กรวดน้า
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เรื่องที่ 2 ศาสนพิ ธีทางพระพุทธศาสนา

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
ครูให้กลุ่มตัวแทนนักเรียนสาธิตการอาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร และให้ทุกคนแสดง
ความคิดเห็นถึงคุณค่าของการสวดมนต์อย่างถูกต้อง โดยมีครูช่วยเสนอแนะเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนแต่ละคนฝึกการอาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร ตามแบบอย่างการสาธิต
โดยมีครูช่วยเสนอแนะเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกการอาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร แล้วช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไข
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันฝึกกล่าวอาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตรตามทีไ่ ด้ปฏิบตั ไิ ป
แล้วจนมีความชานาญ แล้วออกมานาเสนอทีห่ น้าชัน้ เรียน หรือในโอกาสทีเ่ หมาะสม
2. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปถึงความสาคัญของการกล่าวอาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาธรรม อาราธนา
พระปริตร และการปฏิบตั ติ นในวันธรรมสวนะได้ถูกต้อง
3. นักเรียนทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิ ธี เป็ นการบ้าน แล้วนามาส่งครูในชัวโมงถั
่
ดไป
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสาธิ ตการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิ บตั ิ ตนในศาสนพิ ธี
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 6 เรือ่ ง ศาสนพิ ธีน่ารู้
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) บทสวดมนต์
2) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิธี
9.2 แหล่งการเรียนรู้

−
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการสาธิตการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบตั ิตนในศาสนพิธี
รายการประเมิ น
1. การสวดมนต์ไหว้พระ
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
และแผ่เมตตา

คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
พอใช้ (2)

ดี (3)
สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตาได้
ถูกต้อง ชัดเจน

อาราธนาศีล สมาทานศีล
2. การปฏิ บตั ิ ตนในศาสนพิ ธี
อาราธนาธรรม อาราธนา
ในการอาราธนาศีล
สมาทานศีล อาราธนาธรรม พระปริตรได้ถูกต้อง ชัดเจน

สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตาได้
ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่

สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตาไม่
ถูกต้อง

อาราธนาศีล สมาทานศีล
อาราธนาธรรม อาราธนา
พระปริตรได้ถูกต้องเป็ น
ส่วนใหญ่

อาราธนาศีล สมาทานศีล
อาราธนาธรรม อาราธนา
พระปริตรไม่ถูกต้อง

อาราธนาพระปริตร

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

5-6
3-4

ดี
พอใช้

ต่ากว่า 3

ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดเพียงข้อเดียว

1. ถ้าเราตัง้ ใจสวดมนต์ จะเกิดผลดีอย่างไร
ก. มีความจาดี
ข. จิตใจสงบ ไม่ฟ้ ุงซ่าน
ค. ไม่นอนตื่นสาย
ง. เรียนหนังสือเก่ง

6. บทสวดมนต์ใด เป็ นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า
ก. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต...
ข. สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต...
ค. อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ...
ง. สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม...

2. ข้อใดเป็ นประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้านอน
ก. ทาให้จาเรื่องทีฝ่ ั นได้ดี
ข. ทาให้กาหนดเวลาตื่นได้ตามต้องการ
ค. ทาให้มจี ติ ใจสงบ ไม่ฝันร้าย
ง. ทาให้ฝันถึงเลขเด็ด

7. บทว่า อะเวรา โหนตุ หมายถึงข้อใด
ก. อย่าได้มคี วามทุกข์กายทุกข์ใจ
ข. อย่าได้เบียดเบียนซึง่ กันและกัน
ค. อย่าได้พยาบาทซึง่ กันและกัน
ง. อย่าได้มเี วรซึง่ กันและกัน

3. บทสวดมนต์ใด เป็ นการสรรเสริญคุณพระธรรม
ก. สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต...
ข. สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม...
ค. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต...
ง. อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ...

8. การอาราธนาพระปริตรเพือ่ อะไร
ก. ปั ดเป่ าความทุกข์ให้หายไป
ข. ให้สงิ่ ศักดิ ์สิทธ์คมุ้ ครอง
ค. เพิม่ สิรมิ งคลให้ผรู้ บั
ง. สอนให้คนประพฤติดี

4. บทสวดมนต์ใด เป็ นบทแผ่เมตตา
ก. อิทงั เม...
ข. สุทนิ นัง...
ค. อเสวนา
ง. สัพเพ สัตตา...

9. วันธรรมสวนะ ควรทาสิง่ ใดมากทีส่ ุด
ก. พัฒนาวัด
ข. ฟั งธรรม
ค. เวียนเทียน
ง. ตักบาตร

5. บทสวดมนต์ใด เป็ นการสรรเสริญคุณพระสงฆ์
ก. อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ...
ข. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต...
ค. สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม...
ง. สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต...

10. ก่อนเริม่ ศาสนพิธใี ดๆ พุทธศาสนิกชนจะต้องทาสิง่ ใดก่อน
ก. อาราธนาศีล
ข. อาราธนาธรรม
ค. อาราธนาพระปริตร
ง. บูชาพระรัตนตรัย
ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 6
ส 1.2 ข้อ 3

1. ข

2. ค

3. ข

4. ง

5. ง

6. ค

7. ง

8. ค

9. ข

10. ง

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงสวดมนต์ ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตาอย่างถูกต้อง
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/6

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตาได้อย่างถูกต้อง
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา
- ฝึกให้มสี มาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

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

 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 6 เรือ่ ง ศาสนพิ ธีน่ารู้
ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บทสวดมนต์

1. ครูให้กลุ่มตัวแทนนักเรียน ซึง่ ครูฝึกไว้จนมีความชานาญในเรื่อง
การไหว้พระ การสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย แผ่เมตตา กรวดน้าย่อ
มาสาธิตให้นักเรียนทุกคนชม
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

•

นักเรียนคิ ดว่า การสวดมนต์แปลบูชา
พระรัตนตรัยมีความสาคัญอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : −

ครูให้นักเรียนทุกคนกราบบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ตามแบบอย่าง
ต่อไปนี้
- คานมัสการพระพุทธเจ้า
- คาบูชาพระรัตนตรัย
- บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย - บทแผ่เมตตา
- บทกรวดน้าย่อ

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : −

นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ 5-7 คน ฝึกไหว้พระ สวดมนต์บูชา
พระรัตนตรัย แผ่เมตตา กรวดน้า และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : −

คาถามกระตุ้นความคิ ด

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไหว้พระ สวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย
แผ่เมตตา กรวดน้าจนมีความชานาญ แล้วออกมานาเสนอทีห่ น้า
ชัน้ เรียน หรือนาเสนอต่อครูผสู้ อนในโอกาสเหมาะสมตามข้อตกลง
4. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความสาคัญของการสวดมนต์ ไหว้พระ
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แผ่เมตตา และกรวดน้า
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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•

นักเรียนสามารถสวดมนต์แปล แผ่เมตตา
ในโอกาสใด และมีผลต่อนักเรียนอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6

(ประเมินตามสภาพจริง)

สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

- บทสวดมนต์
8.2 แหล่งการเรียนรู้

−
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ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

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

303

พระพุทธศาสนา ป.4

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
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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 ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงกล่าวคาอาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร และปฏิบตั ติ นใน
ระเบียบพิธใี นวันธรรมสวนะได้ถูกต้อง
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2
ป.4/3 ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี พิธกี รรมและวันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนดให้ถูกต้อง
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) กล่าวคาอาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตรได้ถูกต้อง
2) อธิบายระเบียบพิธแี ละปฏิบตั ติ นในวันธรรมสวนะได้ถูกต้อง
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี
- การอาราธนาศีล
- การสมาทานศีล
- การอาราธนาธรรม
- การอาราธนาพระปริตร
- ระเบียบพิธแี ละการปฏิบตั ติ นในวันธรรมสวนะ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
3. รักความเป็ นไทย

2. ใฝ่ เรียนรู้
4. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
สื่อการเรียนรู้ : บทสวดมนต์

1. ครูให้กลุ่มตัวแทนนักเรียนทีไ่ ด้ฝึกในเรื่องศาสนพิธที าง
พระพุทธศาสนาออกมาสาธิตการอาราธนาศีล สมาทาน
ศีล
อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงคุณค่าของการสวด
มนต์อย่าง
ถูกต้อง โดยมีครูอธิบายเพิม่ เติม
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
• การสวดมนต์และปฏิ บตั ิ ตนในศาสนพิ ธี
ทางพระพุทธศาสนา มีความสาคัญอย่างไร
(ทาให้เกิดความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และ
เป็นสิรมิ งคลต่อผูป้ ฏิบตั )ิ

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนแต่ละคนฝึกการอาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาธรรม และ
อาราธนาพระปริตร ตามแบบอย่างการสาธิต โดยมีครูช่วยเสนอแนะ
เพิม่ เติม

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : −

นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันฝึกการ
อาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร
แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไข

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันฝึกกล่าวอาราธนาศีล สมาทานศีล
อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตรตามทีไ่ ด้ปฏิบตั ไิ ปแล้วจนมีความ
ชานาญ แล้วออกมานาเสนอทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบ
ความถูกต้อง หรืออาจจะนาเสนอต่อครูผสู้ อนในโอกาสทีเ่ หมาะสม
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• การอาราธนาศีลและสมาทานศีล จะใช้ใน
โอกาสใด
(ใช้ในโอกาสศาสนพิธที เี ่ ป็นงานมงคล)

2. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปถึงความสาคัญของการกล่าวอาราธนาศีล
สมาทานศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร และการปฏิบตั ติ น
ในวันธรรมสวนะได้ถูกต้อง
3. นักเรียนทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิ ธี เป็ นการบ้าน แล้วนามา
ส่งครูในชัวโมงถั
่
ดไป
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสาธิ ตการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิ บตั ิ ตนในศาสนพิ ธี โดยให้ครอบคลุม
ประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา
2) การปฏิบตั ติ นในศาสนพิธใี นการอาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 6 เรือ่ ง ศาสนพิ ธีทางพระพุทธศาสนา
7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ รักความเป็ นไทย และ
มุ่งมั ่นในการทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
สังเกตการสาธิตการสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและ
ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
แบบประเมินการสาธิตการสวดมนต์บชู า
พระรัตนตรัยและปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) บทสวดมนต์
2) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิธี
8.2 แหล่งการเรียนรู้

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

ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
การสาธิตการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบตั ิตนในศาสนพิธี
คาชี้แจง : ให้นกั เรียนทุกคนสาธิตการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี โดยให้มเี นื้อหาครอบคลุม
ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ให้นกั เรียนสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา ดังนี้
- คานมัสการพระพุทธเจ้า
- คาบูชาพระรัตนตรัย
- คาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
- บทแผ่เมตตา
- บทกรวดน้ า
2. ให้นกั เรียนปฏิบตั ติ นในศาสนพิธใี นการอาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการสาธิตการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบตั ิตนในศาสนพิธี
ลาดับที่
1
2

รายการประเมิ น

ระดับคะแนน
2

3

1

การสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่
เมตตา
การปฏิบตั ติ นในศาสนพิธใี นการอาราธนาศีล สมาทานศีล
อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร
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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ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง ศาสนพิธี
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามทีก่ าหนดให้ต่อไปนี้
1) การอาราธนาศีล มีจุดประสงค์เพือ่ อะไร

2) การอาราธนาสิง่ ใดจะต้องมีทุกครัง้ ทีป่ ระกอบศาสนพิธเี กีย่ วกับการเจริญพระพุทธมนต์

3) การอาราธนาธรรมมีขนั ้ ตอนในการปฏิบตั อิ ย่างไร อธิบายมาพอเข้าใจ

4) วันธรรมสวนะ หมายถึงวันใด

5) นักเรียนควรปฏิบตั ติ นอย่างไรในวันธรรมสวนะ
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ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง ศาสนพิธี

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามทีก่ าหนดให้ต่อไปนี้
1) การอาราธนาศีล มีจุดประสงค์เพือ่ อะไร
เพือ่ เป็นการขอศีลจากพระภิกษุ

2) การอาราธนาสิง่ ใดจะต้องมีทุกครัง้ ทีป่ ระกอบศาสนพิธเี กีย่ วกับการเจริญพระพุทธมนต์
การอาราธนาพระปริตร

3) การอาราธนาธรรมมีขนั ้ ตอนในการปฏิบตั อิ ย่างไร อธิบายมาพอเข้าใจ
การอาราธนาธรรม จะกระทาหลังจากทีไ่ ด้กล่าวอาราธนาศีลและสมาทานศีลแล้ว เมือ่ กล่าวคาอาราธนาธรรมจบ
พระภิกษุจะแสดงหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า

4) วันธรรมสวนะ หมายถึงวันใด

วันทีพ่ ุทธศาสนิกชนสนทนาธรรม ฟั งธรรม คนทัวไป
่ เรียกว่า วันพระ

5) นักเรียนควรปฏิบตั ติ นอย่างไรในวันธรรมสวนะ
ทาบุญตักบาตร รักษาศีล ฟั งเทศน์ และสวดมนต์ ไม่ทาชัว่ ทาแต่ความดี
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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

รายการประเมิ น

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ
ทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง และเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพื่อนด้าน
ความซื่อสัตย์
3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
มีความรับผิดชอบ
4.1 ตัง้ ใจเรียน
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
แหล่งการเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้อย่าง
เหมาะสม
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

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
7.1
7.2
8.1
8.2
8.3

ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
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.4/6) ส 1.2 (ป.4/3)
 ด้านความรู้

(จานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

)

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ั ญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

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

 แนวทางการแก้ไข

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

บันทึก
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