หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธทีด่ ี ชีวีมีสุข
เวลา 3 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1
ส 1.2

ป.5/3 เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด
ป.5/1 จัดพิธกี รรมตามศาสนาทีต่ นนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบตั ติ นถูกต้อง
ป.5/2 ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี พิธกี รรม และวันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนด และอภิปรายประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ป.5/3 มีมรรยาทของความเป็ นศาสนิกชนทีด่ ตี ามทีก่ าหนด

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธทีด่ จี ะต้องรูจ้ กั จัดพิธกี รรมตามศาสนาทีต่ นนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบตั ติ นถูกต้อง
และสามารถแสดงมรรยาทของความเป็ นศาสนิกชนทีด่ ไี ด้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ศาสนิกชนตัวอย่าง
- สมเด็จพระสังฆราช (สา)
- อาจารย์เสถียร โพธินนั ทะ
2) การจัดพิธกี รรมทีเ่ รียบง่าย ประหยัด มีประโยชน์ และถูกต้องตามหลักทางศาสนาทีต่ นนับถือ
3) การมีสว่ นร่วมในการจัดเตรียมสถานทีป่ ระกอบศาสนพิธี พิธกี รรมทางศาสนา
4) พิธถี วายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน
5) ระเบียบพิธใี นการทาบุญงานมงคล
6) ประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธี พิธกี รรมทางศาสนา หรือกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา
7) มรรยาทของศาสนิกชน
- การกราบพระรัตนตรัย
- การไหว้บดิ า มารดา ครู อาจารย์ ผูท้ เ่ี คารพนับถือ
- การกราบศพ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)
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4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล

2) ทักษะการเชื่อมโยง

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มุ่งมันในการท
่
างาน

2. มีวนิ ยั
4. รักความเป็ นไทย

6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
1. รายงานผลการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่าง (ชิ้นงานที ่ 1)
2. สาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี และมรรยาทชาวพุทธ (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)

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง รอบรูเ้ รื่องพิธกี รรม
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

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

1) สังเกตการรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่าง (ชิ้นงานที ่ 1)
2) สังเกตการสาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี และมรรยาทชาวพุทธ (ชิ้นงานที ่ 2)
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง ชาวพุทธทีด่ ี ชีวมี ีสขุ


นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 หน้ าที่ชาวพุทธ

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูให้นกั เรียนดูภาพกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา แล้วให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงความสาคัญ
ของพิธกี รรมต่างๆ
2. ตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตการปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการเตรียมสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรม หน้าชัน้ เรียน โดยมีครู
เป็ นผูอ้ ธิบายขัน้ ตอน และวิธกี ารปฏิบตั ิ
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน โดยวิธกี ารจับสลาก แล้วให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการเตรียม
สถานทีป่ ระกอบพิธกี รรม การจัดทีบ่ ูชาพระรัตนตรัย การถวายสังฆทาน การทาบุญงานมงคล ตามแบบอย่างผูส้ าธิต
โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง และให้คาแนะนาเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการเตรียมสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรม การจัดทีบ่ ูชาพระรัตนตรัย การถวาย
สังฆทาน การทาบุญงานมงคล แล้วผลัดกันเสนอแนะ โดยมีครูช่วยให้คาแนะนาการปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดทีบ่ ูชาพระรัตนตรัย การถวายสังฆทาน การทาบุญงานมงคล จนมีความ
ชานาญ โดยมีครูเป็ นผูป้ ระเมินความถูกต้อง และคัดเลือกกลุ่มทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องเหมาะสมออกมาสาธิต
หน้าชัน้ เรียน
2. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง รอบรู้เรื่องพิ ธีกรรม ส่งครูเป็ นการบ้าน
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เรื่องที่ 2 ชาวพุทธตัวอย่าง

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
ครูนาภาพชาวพุทธตัวอย่างมาให้นกั เรียนดู แล้วตัง้ ประเด็นคาถาม ถามนักเรียนเกี่ยวกับบุคคลในภาพ
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ศกึ ษาความรูเ้ รื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง จากหนังสือเรียน และหนังสือ
ค้นคว้าเพิม่ เติม ตามประเด็นทีก่ าหนด
ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอธิบายความรูเ้ กี่ยวกับชาวพุทธตัวอย่าง ในประเด็นทีก่ าหนด
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาเป็ นพืน้ ฐานในการทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง
จากนัน้ สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเสริมเพิม่ เติมให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งใบงานที่ 2.1 ต่อครูผสู้ อนเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีครูเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาเพิม่ เติม
2. ครูมอบหมายให้นกั เรียนนาแบบอย่างทีด่ ขี องชาวพุทธตัวอย่าง คือ สมเด็จพระสังฆราช (สา) และ
อาจารย์เสถียร โพธินนั ทะ ไปปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ แล้วบันทึกลงในสมุดบันทึกความดี

• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนรายงานผลการปฏิ บตั ิ ตนตามแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่าง
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 การฝึกมรรยาทชาวพุทธไปแล้ว ออกมาสาธิตมรรยาทหน้าชัน้ เรียน
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบตั เิ กี่ยวกับมรรยาทชาวพุทธ ในเรื่อง การไหว้ และการกราบ ตามแบบอย่างของผูส้ าธิต
และผลัดกันแนะนาโดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับมรรยาทชาวพุทธ ในเรื่อง การไหว้ และการกราบ จากนัน้ ผลัดกันเสนอแนะ
โดยมีครูคอยช่วยและให้คาแนะนาการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องเหมาะสม
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกมรรยาทชาวพุทธ ในเรื่อง การไหว้ และการกราบ ให้ถูกต้องสวยงาม จนเกิดความชานาญ
ครูคดั เลือกกลุ่มทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องเหมาะสม และมีความสวยงาม นาเสนอการสาธิตมรรยาทชาวพุทธ ในเรื่อง
การไหว้ และการกราบ หน้าชัน้ เรียน
2. นักเรียนช่วยกันสรุปวิธกี ารปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องเกีย่ วกับการไหว้ และการกราบ

• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสาธิ ตการปฏิ บตั ิ ตนในศาสนพิ ธี และมรรยาทชาวพุทธ
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ 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.5
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- สมทรง บุญญฤทธิ.์ 2545. มารยาทชาวพุทธ. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.
3) บัตรภาพ
4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง รอบรูเ้ รื่องพิธกี รรม
5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง
9.2 แหล่งการเรียนรู้

- วิทยากร
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการรายงานผลการปฏิบตั ิตนตามแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่าง

(ชิ้ นงานที่ 1)

คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
ปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ น ปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ น ปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ น
1. การปฏิ บตั ิ ตนตาม
แบบอย่างทีด่ ขี องสมเด็จ
แบบอย่างทีด่ ขี องสมเด็จ
แบบอย่างของชาวพุทธที่ดี แบบอย่างทีด่ ขี องสมเด็จ
พระสังฆราช (สา) และอาจารย์ พระสังฆราช (สา) และอาจารย์ พระสังฆราช (สา) และอาจารย์
เสถียร โพธินันทะ
เสถียร โพธินันทะ
เสถียร โพธินันทะ
ได้ 3 พฤติกรรมขึน้ ไป
ได้ 2 พฤติกรรม พร้อมมี
ได้ 1 พฤติกรรม พร้อมมี
พร้อมมีหลักฐานประกอบ
หลักฐานประกอบ
หลักฐานประกอบ
วิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ น วิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ น วิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ น
2. การวิ เคราะห์ผลของการ
ตามคุณธรรมอันเป็ น
ตามคุณธรรมอันเป็ น
ปฏิ บตั ิ ตนตามคุณธรรมอัน ตามคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างของชาวพุทธได้
แบบอย่างของชาวพุทธได้
เป็ นแบบอย่างของชาวพุทธ แบบอย่างของชาวพุทธได้
อย่างมีเหตุผลถูกต้อง 3 ข้อ
อย่างมีเหตุผลถูกต้อง 2 ข้อ
อย่างมีเหตุผลถูกต้อง 1 ข้อ
ขึน้ ไป
รายการประเมิ น

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

5-6

ดี

3-4

พอใช้

ต่ากว่า 3

ปรับปรุง
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการสาธิตการปฏิบตั ิตนในศาสนพิธี และมรรยาทชาวพุทธ
รายการประเมิ น
1. การปฏิ บตั ิ ตนในศาสนพิ ธี
การถวายสังฆทาน
2. การปฏิ บตั ิ ตนในศาสนพิ ธี
การทาบุญงานมงคล
3. การปฏิ บตั ิ ตนตามมรรยาท
ชาวพุทธ

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

(ชิ้ นงานที่ 2)

คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
สาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสน- สาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสน- สาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธกี ารถวายสังฆทาน
พิธกี ารถวายสังฆทาน
พิธกี ารถวายสังฆทาน
ได้ถูกต้องทุกขัน้ ตอน
ได้ถูกต้องเกือบทุกขัน้ ตอน
ได้ถูกต้องบางขัน้ ตอน
สาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสน- สาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสน- สาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธกี ารทาบุญงานมงคล
พิธกี ารทาบุญงานมงคล
พิธกี ารทาบุญงานมงคล
ได้ถูกต้องทุกขัน้ ตอน
ได้ถูกต้องเกือบทุกขัน้ ตอน
ได้ถูกต้องบางขัน้ ตอน
สาธิตการปฏิบตั ติ นตาม
สาธิตการปฏิบตั ติ นตาม
สาธิตการปฏิบตั ติ นตาม
มรรยาทชาวพุทธในการไหว้ มรรยาทชาวพุทธในการไหว้ มรรยาทชาวพุทธในการไหว้
และการกราบ ได้ถูกต้อง
และการกราบ ได้ถูกต้อง
และการกราบ ได้ถูกต้อง
ทุกขัน้ ตอน
เกือบทุกขัน้ ตอน
บางขัน้ ตอน

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9
5-7

ดี
พอใช้

ต่ากว่า 5

ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
คาชี้ แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. พิธกี รรม หมายถึงสิง่ ใด
ก. ระเบียบแบบแผนทีพ่ งึ ปฏิบตั ใิ นศาสนา
ข. ความสามัคคีทพ่ี งึ ปฏิบตั ใิ นศาสนา
ค. หลักธรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ใิ นศาสนา
ง. ความเชื่อทีพ่ งึ ปฏิบตั ใิ นศาสนา

6. การกราบศพพระสงฆ์ จะต้องจุดธูปกีด่ อก
ก. 1 ดอก
ข. 2 ดอก
ค. 3 ดอก
ง. 4 ดอก

2. ท่านผูร้ ไู้ ด้เปรียบพิธกี รรม หรือศาสนพิธไี ว้อย่างไร
ก. พิธกี รรม หรือศาสนพิธเี ปรียบได้กบั ใบไม้ทค่ี อยให้
ความร่มรื่นแก่ผมู้ าอาศัยร่มเงา
ข. พิธกี รรม หรือศาสนพิธเี ปรียบได้กบั ต้นไม้ใหญ่ทแ่ี ผ่
กิง่ ก้านให้นกกาได้อาศัย
ค. พิธกี รรม หรือศาสนพิธเี ปรียบได้กบั เปลือกต้นไม้ท่ี
ห่อหุม้ แก่นของต้นไม้คอื เนื้อแท้ของศาสนา
ง. พิธกี รรม หรือศาสนพิธเี ปรียบได้กบั หญ้าแพรกที่
สามารถแพร่พนั ธุไ์ ด้อย่างรวดเร็วในทุกพืน้ ที่
3. วัดสมอราย ปัจจุบนั คือวัดใด
ก. วัดตรีทศเทพ
ข. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ค. วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
ง. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

7. การไหว้บุคคลทัวไปที
่ เ่ คารพนับถือ ควรประนมมือใน
ระดับใด
ก. ประนมให้ปลายนิ้วชีจ้ รดอยู่ทร่ี ะหว่างอก
ข. ประนมให้ปลายนิ้วชีจ้ รดอยู่ทร่ี ะหว่างคิว้
ค. ประนมให้ปลายนิ้วกลางจรดอยูท่ ร่ี ะหว่างคิว้
ง. ประนมให้ปลายนิ้วมือจรดทีป่ ลายคาง และปลายนิ้วชี้
จรดทีป่ ลายจมูก
8. หลักในการจัดพิธกี รรมทีพ่ งึ ปฏิบตั มิ ดี งั ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. ประหยัดทรัพย์
ข. ได้คุณประโยชน์
ค. ไม่ขดั กับประเพณีนิยม
ง. เป็ นทีร่ จู้ กั ของบุคคลทัวไป
่
9. การกราบพระรัตนตรัยในจังหวะที่ 2 เรียกว่าอะไร
ก. วันทา
ข. อัญชลี
ค. อภิวาท
ง. นมัสการ

4. เครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัยสาหรับบูชาพระธรรม
คืออะไร
ก. ธูป
ข. เทียน
ค. ดอกไม้
ง. พระพุทธรูป
5. สิง่ ทีจ่ าเป็ นต้องมีการจัดพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา
คืออะไร
ก. น้ามนต์
ข. ผ้าไตรจีวร
ค. เทียนพรรษา
ง. พระพุทธรูป

10. เหตุใดสมเด็จพระสังฆราช (สา) จึงได้รบั สมญานามว่า
“มหาสา ปุสฺสเทโว เปรียญ 18 ประโยค”
ก. เพราะสอบได้เปรียญตอนพระชนมายุ 18 พรรษา
ข. เพราะสอบไล่พระปริยตั ธิ รรมได้ถงึ 2 ครัง้
ค. เพราะสอบไล่พระปริยตั ธิ รรมได้ถงึ 2 ครัง้ ในเวลา
18 ปี
ง. เพราะสอบได้เปรียญ 2 ประโยค ตอนพระชนมายุ
18 พรรษา
ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 3
ส 1.2 ข้อ 1-3

1. ก 2. ค

3. ค

4. ข

5. ง

6. ค 7. ง

8. ค

9. ก

10. ข

ได้คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หน้าที่ชาวพุทธ
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธทีด่ จี ะต้องรูจ้ กั จัดพิธกี รรมตามศาสนาทีต่ นนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2

ป.5/1
ป.5/2

จัดพิธกี รรมตามศาสนาทีต่ นนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบตั ติ นถูกต้อง
ปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี พิธกี รรม และวันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนด และอภิปรายประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
จากการเข้าร่วมกิจกรรม

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกขัน้ ตอนการจัดพิธกี รรม และศาสนพิธไี ด้อย่างถูกต้อง
2) บอกประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วมพิธกี รรมทางศาสนาได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1)
2)
3)
4)
5)

การจัดพิธกี รรมทีเ่ รียบง่าย ประหยัด มีประโยชน์ และถูกต้องตามหลักทางศาสนาทีต่ นนับถือ
การมีสว่ นร่วมในการจัดเตรียมสถานทีป่ ระกอบศาสนพิธี พิธกี รรมทางศาสนา
พิธถี วายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน
ระเบียบพิธใี นการทาบุญงานมงคล
ประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธี พิธกี รรมทางศาสนา หรือกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล

2) ทักษะการเชื่อมโยง

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มุ่งมันในการท
่
างาน

2. มีวนิ ยั
4. รักความเป็ นไทย
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

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

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. บัตรภาพ
2. วิทยากร

3. ครูให้นักเรียนดูภาพกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา แล้วให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงความสาคัญของพิธกี รรมต่างๆ
4. ตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตการปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการเตรียมสถานที่
ประกอบพิธกี รรม หน้าชัน้ เรียน โดยมีครูเป็ นผูอ้ ธิบายขัน้ ตอน และ
วิธกี ารปฏิบตั คิ วบคู่กนั ดังนี้
1) การจัดทีบ่ ชู าพระรัตนตรัย
2) การถวายสังฆทาน
3) การทาบุญงานมงคล
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

• นักเรียนสามารถปฏิ บตั ิ ตนตามแบบอย่างของ
ผู้สาธิ ตการปฏิ บตั ิ ตนในพิ ธีกรรมได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
แหล่งการเรียนรู้ : วิทยากร

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 6 คน โดยวิธกี ารจับสลาก
2. นักเรียนทุกคนในแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการเตรียมสถานที่
ประกอบพิธกี รรม การจัดทีบ่ ูชาพระรัตนตรัย การถวายสังฆทาน
การทาบุญงานมงคล ตามแบบอย่างผูส้ าธิต โดยมีครูเป็ นผู้
ตรวจสอบความถูกต้องและให้คาแนะนาเพิม่ เติม

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการเตรียมสถานทีป่ ระกอบ
พิธกี รรม การจัดทีบ่ ชู าพระรัตนตรัย การถวายสังฆทาน การทาบุญ
งานมงคล แล้วผลัดกันเสนอแนะ โดยมีครูช่วยให้คาแนะนาการปฏิบตั ิ
ตนทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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• นักเรียนคิ ดว่า หลักสาคัญในการจัดพิ ธีกรรม
คืออะไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.1

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเตรียมสถานทีป่ ระกอบ
พิธกี รรม การจัดทีบ่ ชู าพระรัตนตรัย การถวายสังฆทาน การทาบุญ
งานมงคล จนมีความชานาญ โดยมีครูเป็ นผูป้ ระเมินความถูกต้อง
ความสวยงาม ความเหมาะสม และคัดเลือกกลุ่มทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ถูกต้อง
เหมาะสมทีส่ ุดออกมาสาธิตหน้าชัน้ เรียน แล้วให้สมาชิกกลุม่ อื่นให้คา
ชื่นชมและให้กาลังใจแก่ผทู้ ส่ี าธิต
4. ครูให้นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง รอบรู้เรื่องพิ ธีกรรม
เป็ นการบ้าน

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
ตรวจใบงานที่ 1.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั มุ่งมั ่นในการทางาน
และรักความเป็ นไทย

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
ใบงานที่ 1.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2) บัตรภาพ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง รอบรูเ้ รื่องพิธกี รรม
8.2 แหล่งการเรียนรู้

- วิทยากร
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เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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



บัตรภาพ

ภาพการบาบุญตักบาตร

ภาพการถวายสังฆทาน

ภาพพิ ธีเวียนเทียน

ภาพการแห่เทียนพรรษา

ภาพการถวายเทียนพรรษา

ภาพการทอดกฐิ น
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ใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง รอบรูเ้ รื่องพิธีกรรม
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงหลักในการจัดพิธกี รรมทีถ่ ูกต้อง

หลักในการจัดพิ ธีกรรม
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1.

การบูชาพระรัตนตรัย
มีประโยชน์อย่างไร

2.

3.

องค์ประกอบของเครื่องบูชา
พระรัตนตรัย มีอะไรบ้าง

เครื่องสักการบูชา
พระรัตนตรัย มีอะไรบ้าง

4.

การมีความรูเ้ รื่องพิธกี รรม
ทางศาสนามีประโยชน์
อย่างไร
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ใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง รอบรูเ้ รื่องพิธีกรรม

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงหลักในการจัดพิธกี รรมทีถ่ ูกต้อง
(ตัวอย่าง)

หลักในการจัดพิ ธีกรรม

ถูกต้องตามหลัก
ศาสนา

ไม่ขดั กับประเพณี
นิยม

ประหยัดทรัพย์

ได้คุณประโยชน์

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1.

ทาให้เกิดความเป็นสิรมิ งคลและความร่มเย็นเป็นสุข
แก่ตนเองและครอบครัว

การบูชาพระรัตนตรัย
มีประโยชน์อย่างไร

2.

3.

4.

องค์ประกอบของเครื่องบูชา
พระรัตนตรัย มีอะไรบ้าง

มี 4 อย่าง ได้แก่ พระพุทธรูป 1 องค์ กระถางธูป 1 ใบ
เชิงเทียน 1 คู่ แจกันดอกไม้ 1 คู่

เครื่องสักการบูชา

เครือ่ งสักการบูชาพระรัตนตรัยทีใ่ ช้เป็นประจาในการ

พระรัตนตรัย มีอะไรบ้าง

ประกอบพิธกี รรม มี 3 อย่าง ได้แก่ ธูป เทียน ดอกไม้

การมีความรูเ้ รื่องพิธกี รรม
ทางศาสนามีประโยชน์
อย่างไร

ทาให้จดั พิธกี รรมทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และช่วยรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทดี ่ งี ามไว้
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาทีใ่ ช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการนาเสนอ
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

ความมีวินัย
3

2

1

ความมีน้าใจ
เอื้อเฟื้ อ
เสียสละ
3 2 1

การรับฟัง
ความคิ ดเห็น

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การตรงต่อ
เวลา

3

3

3

2

1

2

1

2

1

รวม
15
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
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

208

พระพุทธศาสนา ป.5

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 ชาวพุทธตัวอย่าง
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาเรื่องราวของชาวพุทธตัวอย่าง ทาให้ทราบแนวทางในการปฏิบตั ติ นทีด่ แี ละเหมาะสมในการดารงชีวติ
ในสังคม
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/3

เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) เล่าประวัตขิ องสมเด็จพระสังฆราช (สา) และอาจารย์เสถียร โพธินนั ทะ โดยสังเขปได้
2) บอกข้อคิด หรือแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ นของสมเด็จพระสังฆราช (สา) และอาจารย์เสถียร โพธินนั ทะได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ศาสนิกชนตัวอย่าง
- สมเด็จพระสังฆราช (สา)
- อาจารย์เสถียร โพธินนั ทะ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
2) ทักษะการเชื่อมโยง
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
4. รักความเป็ นไทย
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูนาภาพชาวพุทธตัวอย่างทีน่ กั เรียนเคยเรียนมาแล้ว
มาให้นักเรียนดู เช่น
- สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
- สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
- สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2. ครูตงั ้ ประเด็นคาถาม ถามนักเรียน ดังนี้
- บุคคลในภาพ คือใคร
- บุคคลในภาพมีคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างในเรื่องใด

ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม

1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) จับคู่กนั เป็ น 2 คู่
ให้แต่ละคู่ศกึ ษาความรูเ้ รื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง จากหนังสือเรียน
และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ตามประเด็นทีก่ าหนด ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ศึกษาความรูเ้ รื่อง สมเด็จพระสังฆราช (สา)
- คู่ท่ี 2 ศึกษาความรูเ้ รื่อง อาจารย์เสถียร โพธินันทะ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : −

สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอธิบายความรูเ้ กีย่ วกับชาวพุทธตัวอย่าง
ในประเด็นต่อไปนี้
1) ประวัตโิ ดยย่อ
2) ผลงานหรือพระเกียรติคุณ
3) คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
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• นักเรียนได้คติ ธรรมอันเป็ นแบบอย่างของ
สมเด็จพระสังฆราช (สา) ในเรื่องใดบ้าง
(ความขยันหมันเพี
่ ยร ยึดมันในพระพุ
่
ทธศาสนา)

ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาเป็ นพืน้ ฐาน
ในการทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง
2. สมาชิกในกลุม่ ช่วยกันเสริมเพิม่ เติมให้ผลงานมีความสมบูรณ์
มากยิง่ ขึน้
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

• นักเรียนได้ข้อคิ ดจากคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างของอาจารย์เสถียร โพธิ นันทะ
ไปประยุกต์ปฏิ บตั ิ ได้อย่างไรบ้าง
(เป็นลูกทีด่ ขี องมารดา จิตใจเมตตาต่อสัตว์)

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งใบงานที่ 2.1 ต่อครูผสู้ อนเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง โดยมีครูคอยให้คาแนะนาเพิม่ เติม
4. ครูมอบหมายให้นักเรียนนาแบบอย่างทีด่ ขี องชาวพุทธตัวอย่าง
คือ สมเด็จพระสังฆราช (สา) และอาจารย์เสถียร โพธินันทะ
ไปปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ แล้วบันทึกลงในสมุดบันทึกความดี
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนรายงานผลการปฏิ บตั ิ ตนตามแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่าง
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างของชาวพุทธทีด่ ี
2) การวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของชาวพุทธ

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั มุ่งมั ่นในการ
ทางาน และรักความเป็ นไทย
สังเกตการรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่าง
ของชาวพุทธตัวอย่าง

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบประเมินการรายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม
แบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่าง
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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.5
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- สมทรง บุญญฤทธิ.์ 2545. มารยาทชาวพุทธ. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.
3) บัตรภาพ ชาวพุทธตัวอย่าง
4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการรายงานผลการปฏิบตั ิตนตามแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่าง
(ชิ้ นงานที่ 1)

ลาดับที่

รายการประเมิ น

1

การปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างของชาวพุทธทีด่ ี
การวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
ของชาวพุทธ
รวม

2

3

ระดับคะแนน
2

1

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

ภาพสมเด็จพระมหิ ตลาธิ เบศร์อดุลยเดชวิ กรม
พระบรมราชชนก

ภาพสมเด็จพระศรีนคริ นทราพระบรมราชชนนี

ภาพพระเจ้าตากสิ น
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง
คาชี้แจง ให้นกั เรียนศึกษาความรูเ้ รื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง แล้วสรุปความรูท้ ไ่ี ด้ลงในตาราง
ชาวพุทธตัวอย่าง
สมเด็จพระสังฆราช (สา)

อาจารย์เสถียร โพธิ นันทะ

 ผลงานที่สาคัญ

 ผลงานที่สาคัญ

 การปฏิ บตั ิ ตนที่เป็ นแบบอย่างที่ดี

 การปฏิ บตั ิ ตนที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนศึกษาความรูเ้ รื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง แล้วสรุปความรูท้ ไ่ี ด้ลงในตาราง
(ตัวอย่าง)
ชาวพุทธตัวอย่าง
สมเด็จพระสังฆราช (สา)

อาจารย์เสถียร โพธิ นันทะ

 ผลงานที่สาคัญ

 ผลงานที่สาคัญ

1. เป็นสามเณรองค์แรกทีส่ อบได้เปรียญเอก
และสอบได้เปรียญ 9 ประโยค ถึง 2 ครัง้
2. มีความแตกฉานในด้านพระปริยตั แิ ละรอบรู้
ในภาษา เช่น ไทย ขอม สิงหล รามัญ
สันสกฤต
3. มีความเชีย่ วชาญในพระสูตร

1. รวบรวม เรียบเรียง และแปลเรือ่ งราว และ
คัมภีรท์ างพระพุทธศาสนา ให้กบั สภา
การศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย
2. เรียบเรียงหนังสือเรือ่ ง เมธีตะวันออก
3. ก่อตัง้ คณะยุวพุทธิกะ และยุวพุทธิกสมาคม
4. ตอบปั ญหาธรรมะในนิตยสาร สามมุข

 การปฏิ บตั ิ ตนที่เป็ นแบบอย่างที่ดี

 การปฏิ บตั ิ ตนที่เป็ นแบบอย่างที่ดี

1. ทรงปฏิบตั พิ ระองค์ตามพุทธปณิธาน 4 ประการ
2. ทรงมีความขยันหมั ่นเพียรในการศึกษาพระธรรม
3. ทรงยึดมั ่นในพระพุทธศาสนามาตัง้ แต่พระเยาว์
และสามารถสอบเทียบเปรียญ 9 เมือ่ ยังทรง
เป็นสามเณร

1.
2.
3.
4.
5.

สนใจใฝ่ เรียนในพระพุทธศาสนา
ปฏิบตั ติ นเป็นลูกทีด่ ขี องมารดา
เผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดชีวติ
ปกป้ องและบารุงพระพุทธศาสนา
มีจติ เมตตาต่อสัตว์

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาทีใ่ ช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการนาเสนอ
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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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
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

222

พระพุทธศาสนา ป.5

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 3 มรรยาทชาวพุทธ
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธทีด่ จี ะต้องสามารถแสดงการมีมรรยาทของความเป็ นศาสนิกชนทีด่ ไี ด้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2
ป.5/3 มีมรรยาทของความเป็ นศาสนิกชนทีด่ ตี ามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกวิธกี ารปฏิบตั ติ ามมรรยาทของศาสนิกชนทีด่ ไี ด้
2) ปฏิบตั ติ ามมรรยาทของศาสนิกชนทีด่ ไี ด้ถูกต้อง
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• มรรยาทของศาสนิกชน

- การกราบพระรัตนตรัย
- การไหว้บดิ า มารดา ครู อาจารย์ ผูท้ เ่ี คารพนับถือ
- การกราบศพ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
2) ทักษะการเชื่อมโยง
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
4. รักความเป็ นไทย
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

แหล่งการเรียนรู้ : วิทยากร

1. ครูให้ตวั แทนนักเรียนทีไ่ ด้รบั การฝึกมรรยาทชาวพุทธไปแล้ว
ออกมาสาธิตมรรยาท ทีห่ น้าชัน้ เรียน ดังนี้
1) การไหว้
- ไหว้บดิ ามารดา
- ไหว้บุคคลทัวไป
่
2) การกราบ
- กราบพระรัตนตรัย
- กราบศพ (กราบคฤหัสต์ กราบศพพระสงฆ์)
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

• การไหว้บิดามารดานัน้ ควรประนมมืออยู่ใน
ลักษณะใด
(ประนมมือให้ปลายนิ้วชี้จรดอยู่ทระหว่
ี ่ างคิ้ว)

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
แหล่งการเรียนรู้ : วิทยากร

นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับมรรยาทชาวพุทธในเรื่อง การไหว้
การกราบ ตามแบบอย่างของผูส้ าธิต และผลัดกันแนะนา โดยมีครูเป็ นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

คาถามกระตุ้นความคิ ด

—

1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันฝึกปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับมรรยาทชาวพุทธในเรื่อง การไหว้ และการกราบ จากนัน้ ผลัด
กันเสนอแนะ โดยมีครูคอยให้คาแนะนาการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องเหมาะสม
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : −

3. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกมรรยาทชาวพุทธในเรื่อง การไหว้ และการกราบ
ให้ถูกต้องสวยงาม จนเกิดความชานาญ ครูสงั เกตการปฏิบตั ติ นของ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม และคัดเลือกกลุ่มทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องเหมาะสม
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• นักเรียนมีวิธีการปฏิ บตั ิ ตนในเรื่องการไหว้
และการกราบให้เหมาะสม ได้อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

และมีความสวยงาม นาเสนอการสาธิตมรรยาทชาวพุทธ ในเรื่อง
การไหว้ และการกราบ หน้าชัน้ เรียน
4. นักเรียนช่วยกันสรุปวิธกี ารปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องเกีย่ วกับการไหว้
และการกราบ
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสาธิ ตการปฏิ บตั ิ ตนในศาสนพิ ธี และมรรยาทชาวพุทธ โดยให้ครอบคลุมประเด็น
ตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การปฏิบตั ติ นในศาสนพิธกี ารถวายสังฆทาน
2) การปฏิบตั ติ นในศาสนพิธกี ารทาบุญงานมงคล
3) การปฏิบตั ติ นตามมรรยาทชาวพุทธ

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง ชาวพุทธทีด่ ี ชีวมี ีสขุ
7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั มุ่งมั ่นในการ
ทางาน และรักความเป็ นไทย
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
สังเกตการสาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี
และมรรยาทชาวพุทธ

เครื่องมือ
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
แบบประเมินการสาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี
และมรรยาทชาวพุทธ

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

—
8.2 แหล่งการเรียนรู้

- วิทยากร
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการสาธิตการปฏิบตั ิตนในศาสนพิธี และมรรยาทชาวพุทธ
(ชิ้ นงานที่ 2)

ลาดับที่
1
2
3

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การปฏิบตั ติ นในศาสนพิธกี ารถวายสังฆทาน
การปฏิบตั ติ นในศาสนพิธกี ารทาบุญงานมงคล
การปฏิบตั ติ นตามมรรยาทชาวพุทธ
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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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การลาดับขัน้ ตอนของเนื้อเรื่อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
การตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

การทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติ กรรม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

ความตัง้ ใจ
ทางาน
3 2 1

ความ
รับผิดชอบ
3

2

1

การตรงต่อ
เวลา

ความสะอาด
เรียบร้อย

ผลสาเร็จของ
งาน

3

3

3

2

1

2

1

2

1

รวม
15
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การทางาน
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย

3

3

3

2

1

2

1

2

1

ความมีน้าใจ
3

2

1

การมี
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม
3 2 1

รวม
15
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
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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)

บันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
ตอนที่ 1

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

