หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 3 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.6/1 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็ นศาสนาประจาชาติหรือความสาคัญของศาสนาทีต่ นนับถือ
ป.6/2 สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่ปลงอายุสงั ขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัตศิ าสดาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระพุทธศาสนามีความสาคัญในฐานะทีเ่ ป็ นศาสนาประจาชาติไทย แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยเป็ น
รากฐานและมรดกทางวัฒนธรรมไทย เป็ นศูนย์รวมจิตใจและหลักในการพัฒนาชาติไทย การศึกษาพุทธประวัตจิ ะช่วยทา
ให้เข้าใจประวัตคิ วามเป็ นมาของพระพุทธศาสนามากยิง่ ขึน้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พระพุทธศาสนาในฐานะเป็ นศาสนาประจาชาติ เช่น เป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็ นรากฐานและมรดกทาง
วัฒนธรรมไทย เป็ นศูนย์รวมจิตใจ และเป็ นหลักในการพัฒนาชาติไทย
2) สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
- ปลงอายุสงั ขาร
- ปั จฉิมสาวก
- ปรินิพพาน
- การถวายพระเพลิง
- แจกพระบรมสารีรกิ ธาตุ
- สังเวชนียสถาน 4
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการสร้างความรู้
3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวนิ ยั
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3. ใฝ่ เรียนรู้

6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
รายงาน เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา
7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

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

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจรายงาน เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรือ่ ง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 ความสาคัญของพระพุทธศาสนา

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คการเรียนร่วมกัน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นกั เรียนร้องเพลง พุทธศาสนา แล้วให้นกั เรียนวิเคราะห์เนื้อเพลงว่ามีขอ้ ความสาคัญอย่างไร
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเห็นถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ขัน้ สอน
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรูเ้ รื่อง
ความสาคัญของพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม และจากใบความรูท้ ่ี 1.1 เรื่อง
ความสาคัญของพระพุทธศาสนา แล้วอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้
1) พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
2) พระพุทธศาสนาเป็ นรากฐานและมรดกทางวัฒนธรรมไทย
3) พระพุทธศาสนาเป็ นศูนย์รวมจิตใจ
4) พระพุทธศาสนาเป็ นหลักในการพัฒนาชาติไทย
2. ครูแจกใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 ชุด แล้วให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าทีใ่ ห้สมาชิกแต่ละคนปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีค่ รูกาหนดให้
3. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหมุนเวียนเปลีย่ นหน้าทีก่ นั ในการตอบคาถามในข้อต่อไปจนเสร็จครบทุกข้อ จากนัน้
ส่งคาตอบต่อครู
4. ครูตรวจคาตอบด้วยตนเอง หรือให้แต่ละกลุ่มผลัดกันตรวจคาตอบ โดยมีแนวเฉลยคาตอบให้และประกาศผลกลุ่ม
ทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสาคัญของพระพุทธศาสนา
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เรื่องที่ 2 พุทธประวัติ

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบโมเดลซิ ปปา (CIPPA Model)

ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรู้เดิ ม
ครูให้นกั เรียนกลุ่มเดิมส่งตัวแทนออกไปเล่าเรื่องพุทธประวัติ ทีห่ น้าชัน้ เรียนเพือ่ เป็ นการทบทวนความรูเ้ ดิม โดยสรุป
ประเด็นคนละ 1 หัวข้อ ต่อกันแบบเล่าเรื่องรอบวง นักเรียนซึ่งเป็ นผูฟ้ ั งช่วยกันเสริมเพิม่ เติมโดยมีครูตรวจสอบความ
ถูกต้อง
ขัน้ ที่ 2 แสวงหาความรู้ใหม่
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับพุทธประวัติ ในตอนต่อไปนี้
1) ทรงปลงพระชนมายุสงั ขาร
2) ปั จฉิมสาวก
3) การถวายพระเพลิง
4) การแบ่งพระบรมสารีรกิ ธาตุ
5) สังเวชนียสถาน
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิ ม
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเชื่อมโยงความรูใ้ หม่กบั ความรูเ้ ดิม แล้วจับคู่กนั ทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ
ขัน้ ที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม
สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายผลงานในใบงานที่ 2.1 ให้สมาชิกอีกคู่หนึ่งภายในกลุ่มฟั ง จากนัน้ ครูและนักเรียนช่วยกัน
เฉลยคาตอบในใบงาน
ขัน้ ที่ 5 สรุปและจัดระเบียบความรู้
สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาพุทธประวัตติ งั ้ แต่ทรงปลงพระชนมายุสงั ขาร จนถึงสังเวชนียสถาน
มาเรียบเรียงเป็ นเรียงความ เรื่อง พุทธประวัติ
ขัน้ ที่ 6 ปฏิ บตั ิ และ/หรือแสดงผลงาน
ครูคดั เลือกผลงานทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ดแี ล้วให้เจ้าของผลงานออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน ส่วนสมาชิกกลุ่มอื่นนา
ผลงานไปติดป้ ายนิเทศหน้าชัน้ เรียน
ขัน้ ที่ 7 ประยุกต์ใช้ความรู้
ครูให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการนาความรูแ้ ละข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัตไิ ปประยุกต์ปฏิบตั ิ
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 ครูมอบหมายให้นักเรียนทารายงาน เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรือ่ ง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.6.
นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า.
(2) บุญมี แท่นแก้ว. 2546. ประวัติศาสนาต่างๆ และปรัชญาธรรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.
(3) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา วชิรญาณวโรรส. 2519. พุทธประวัติ เล่ม 1. กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
3) เพลง พุทธศาสนา
4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ
9.2 แหล่งการเรียนรู้

−
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรายงาน เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
รายการประเมิ น
1. การวิ เคราะห์
ความสาคัญ ของ
พระพุทธศาสนาใน
ฐานะเป็ นศาสนาประจา
ชาติ ไทย
2. การสรุปพุทธประวัติ
ตัง้ แต่ทรงปลงอายุ
สังขารจนถึงสังเวชนี ยสถาน
3. การบอกประโยชน์
ที่ได้จากการศึกษา
พุทธประวัติ

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
วิเคราะห์ความสาคัญของ
วิเคราะห์ความสาคัญของ
วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็ น
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็ น
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็ น
ศาสนาประจาชาติไทยได้ถูกต้อง ศาสนาประจาชาติไทยได้ถูกต้อง ศาสนาประจาชาติไทยได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 4 ประเด็นขึน้ ไป
2-3 ประเด็น
1 ประเด็น
สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่ทรงปลง สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่ทรงปลง
อายุสงั ขารจนถึงสังเวชนียสถาน อายุสงั ขารจนถึงสังเวชนียสถาน
ได้ใจความสาคัญถูกต้องทุกตอน ได้ใจความสาคัญถูกต้องเกือบ
ทุกตอน
บอกประโยชน์ทไ่ี ด้จากการศึกษา บอกประโยชน์ทไ่ี ด้จากการศึกษา
พุทธประวัตไิ ด้ถูกต้องเหมาะสม พุทธประวัตไิ ด้ถูกต้องเหมาะสม
5 ข้อขึน้ ไป
4 ข้อ

สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่ทรงปลง
อายุสงั ขารจนถึงสังเวชนียสถาน
ได้ใจความสาคัญถูกต้องเป็ น
บางตอน
บอกประโยชน์ทไ่ี ด้จากการศึกษา
พุทธประวัตไิ ด้ถูกต้องเหมาะสม
3 ข้อ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7

ปรับปรุง

ต่ากว่า 5

พอใช้
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
คาชี้ แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. คนไทยส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาใด
ก. พระพุทธศาสนา
ข. ศาสนาอิสลาม
ค. ศาสนาคริสต์
ง. ศาสนาสิข

6. ปั จฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงเรื่องใด
ก. พระบรมศพของพระองค์
ข. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ค. ความไม่เทีย่ งแท้ของสังขาร
ง. ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ

2. สถานทีใ่ ดเป็ นศูนย์กลางของคนในชุมชน
ก. วัด
ข. บ้าน
ค. โรงเรียน
ง. ห้องสมุด

7. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากพระพุทธศาสนา
คือข้อใด
ก. จิตรกรรมฝาผนัง
ข. การจักสานภาชนะ
ค. การแกะสลักผลไม้
ง. การสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ

3. เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรูไ้ ด้เสด็จไปเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์
ณ อิสปิ ตนมฤคทายวัน ทรงแสดงปฐมเทศนาเรื่องใด
ก. มรรค 8
ข. อริยสัจ 4
ค. พระรัตนตรัย
ง. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
4. สุภทั ทปริพาชก มีความสาคัญอย่างไร ในพุทธประวัติ
ก. เป็ นผูบ้ รรลุธรรมคนแรก
ข. เป็ นดาบสผูเ้ ป็ นอาจารย์ของพระพุทธองค์
ค. เป็ นผูท้ ไ่ี ด้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์เป็ นคนสุดท้าย
ง. เป็ นทหารคนสนิททีข่ ม่ี า้ กัณฐกะไปส่งเจ้าชายสิทธัตถะ
ริมฝั ง่ แม่น้าอโนมา
5. เหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวช
ก. ทาตามคาทานาย
ข. ต้องการพ้นทุกข์
ค. ทาตามธรรมเนียมโบราณ
ง. ทดแทนพระคุณพระราชมารดา

8. รุมมินเด เกีย่ วข้องกับเหตุการณ์ใด
ก. ตรัสรู้
ข. ประสูติ
ค. ออกผนวช
ง. ปรินิพพาน
9. พุทธคยา เกีย่ วข้องกับเหตุการณ์ใด
ก. ตรัสรู้
ข. ประสูติ
ค. ออกผนวช
ง. ปรินิพพาน
10. วรรณคดีทไ่ี ด้รบั อิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา คือข้อใด
ก. สังข์ทอง
ข. พระอภัยมณี
ค. ขุนช้างขุนแผน
ง. สุภาษิตพระร่วง
ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 1-2

1. ก

2. ก

3. ง

4. ค

6. ค

7. ก

8. ข

9. ก 10. ง

ได้คะแนน

5. ข

คะแนนเต็ม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระพุทธศาสนามีความสาคัญในฐานะทีเ่ ป็ นศาสนาประจาชาติของไทย แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็ นรากฐาน
และมรดกของวัฒนธรรมไทย เป็ นศูนย์รวมจิตใจและเป็ นหลักในการพัฒนาชาติไทย
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.6/1

วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็ นศาสนาประจาชาติหรือความสาคัญของศาสนา
ทีต่ นนับถือ

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็ นศาสนาประจาชาติได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- พระพุทธศาสนาในฐานะเป็ นศาสนาประจาชาติ เช่น เป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็ นรากฐานและมรดกทาง
วัฒนธรรมไทย เป็ นศูนย์รวมจิตใจ และเป็ นหลักในการพัฒนาชาติไทย
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คการเรียนร่วมกัน
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรือ่ ง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : เพลง พุทธศาสนา

3. ครูให้นักเรียนร้องเพลง พุทธศาสนา แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์
เนื้อเพลงว่ามีขอ้ ความสาคัญอย่างไรบ้าง
4. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นถึงความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนคิ ดว่า พระพุทธศาสนามีความสาคัญ
ในการหล่อหลอมสังคมไทยให้มีเอกลักษณ์
โดดเด่นในเรื่องใด
(พิธกี รรมต่างๆ ทัง้ พระราชพิธี รัฐพิธี กิจกรรม
ทางสังคมจะต้องมีพธิ กี รรมทางพระพุทธศาสนา
แทรกอยู่เสมอ)

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
4. ใบงานที่ 1.1

คาถามกระตุ้นความคิ ด
3. ใบความรูท้ ่ี 1.1

5. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน คละกันตามความสามารถ
คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน
ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการทางานร่วมกัน
ปฏิบตั ติ ามกติกาของการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เช่น
1) มีการช่วยเหลือกัน
2) ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในภาระหน้าทีข่ องตน
3) สมาชิกทุกคนมีบทบาทเท่าเทียมกัน
4) สมาชิกทุกคนต้องมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกันอย่างต่อเนื่อง
ครูสอนให้สมาชิกทุกคนในกลุม่ มีความกระตือรือร้นและตัง้ ใจ
ทางานร่วมกันให้ประสบความสาเร็จอย่างมีคุณภาพ
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรูเ้ รื่อง ความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
และจากใบความรูท้ ่ี 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา แล้ว
อภิปรายร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้
5) พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
6) พระพุทธศาสนาเป็ นรากฐานและมรดกทางวัฒนธรรมไทย
7) พระพุทธศาสนาเป็ นศูนย์รวมจิตใจ
8) พระพุทธศาสนาเป็ นหลักในการพัฒนาชาติไทย
แล้วบันทึกความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน
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 ทาไมจึงกล่าวว่า พระพุทธศาสนาเป็ นศูนย์รวม
จิ ตใจของชาวพุทธ
(วัดเป็นสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรม หรือศาสนกิจ
ในวันเทศกาลหรือประเพณีต่างๆ ของท้องถิน่
พระสงฆ์เป็นผูม้ บี ทบาทในการเป็นผูน้ าทางจิตใจ
ของประชาชน)

7. ครูแจกใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา ให้
นักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 ชุด แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่ง
หน้าทีใ่ ห้สมาชิกแต่ละคน ดังนี้
- สมาชิกคนที่ 1 อ่านคาสั ่ง แยกแยะให้ชดั เจน
- สมาชิกคนที่ 2 ฟังขัน้ ตอน รวบรวมข้อมูล หาแนวทาง
เสนอแนะการตอบคาถาม
- สมาชิกคนที่ 3 ตอบคาถาม
- สมาชิกคนที่ 4 ตรวจสอบความถูกต้อง
8. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหมุนเวียนเปลีย่ นหน้าทีก่ นั ในการตอบ
คาถามในข้อต่อไปจนเสร็จครบทุกข้อ เสร็จแล้วรวบรวมใบงาน
ที่ 1.1 ส่งครู
9. ครูตรวจคาตอบด้วยตนเอง หรือให้แต่ละกลุ่มผลัดกันตรวจ
คาตอบ โดยมีแนวเฉลยคาตอบให้
10. ครูประกาศผลกลุ่มทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด
11. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสาคัญของพระพุทธศาสนา
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนคิ ดว่า ถ้าคนไทยทุกคนยึดมันใน
่
พระพุทธศาสนาจะส่งผลดีต่อประเทศชาติ
อย่างไร
(สามารถนาคุณธรรมของศาสนาไปปฏิบตั ิ
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ มีผลต่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขและการพัฒนาประเทศอย่างราบรืน่ )

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
ตรวจใบงานที่ 1.1
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
ใบงานที่ 1.1
แบบบันทึกการอ่าน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.6.
นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า.
(2) บุญมี แท่นแก้ว. 2546. ประวัติศาสนาต่างๆ และปรัชญาธรรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.
3) เพลง พุทธศาสนา
4) ใบความรูท้ ่ี 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เอกสารประกอบการสอน
เพลง พุทธศาสนา
เนื้อร้อง : จรูญพร ภาเรือง
ทานอง : เพลงถิน่ แหลมทอง

พุทธศาสนา
นาพาวิถไี ทย
พุทธศาสนา
ศูนย์รวมจิตใจ
เป็ นเอกลักษณ์ หมู่ชนคนไทย
ชื่นจิตอุ่นใจ ..... (ตีกลอง) ..... ร้องรา (ทานองเสียงกลอง ..... ตุ่ม-ตุ้ม-ตุ่ม-ตุ่ม-ตุม้ -ตุ่ม ...)
พุทธศาสนา
นาพาวิถไี ทย
พุทธศาสนา
ศูนย์รวมจิตใจ
เป็ นเอกลักษณ์ หมู่ชนคนไทย
ชื่นจิตอุ่นใจ ..... (ตีฉิง่ ) ..... ร้องรา (ทานองเสียงฉิง่ ..... ฉิง่ -ฉับ-ฉิง่ -ฉับ-ฉิง่ -ฉับ-ฉิง่ ...)
พุทธศาสนา
นาพาวิถไี ทย
พุทธศาสนา
ศูนย์รวมจิตใจ
เป็ นเอกลักษณ์ หมู่ชนคนไทย
ชื่นจิตอุ่นใจ ..... (เป่ าปี)่ ..... ร้องรา (ทานองเสียงปี ่ ..... อี-่ อี-อี-อี ...)
พุทธศาสนา
นาพาวิถไี ทย
พุทธศาสนา
ศูนย์รวมจิตใจ
เป็ นเอกลักษณ์ หมู่ชนคนไทย
ชื่นจิตอุ่นใจ ..... (สีซอ) ..... ร้องรา (ทานองเสียงซอ ..... อู-อี-่ อู-อี-่ อู-อี-่ อู ...)
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ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็ นศาสนาประจาชาติ
พระพุทธศาสนาได้เจริญควบคู่มากับชาติไทยตัง้ แต่โบราณกาลจนถึงปั จจุบนั กล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็ น
ศาสนาประจาชาติไทย ด้วยเหตุผล ดังนี้
1. ตามหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์และศิลาจารึกพบว่า เมื่อเริม่ ก่อตัง้ อาณาจักรสุโขทัยทัง้ พระมหากษัตริย์
และประชาชนก็นบั ถือมาตัง้ แต่เมื่อใดไม่มหี ลักฐานปรากฏชัดเจน
2. พระมหากษัตริยไ์ ทยทุกพระองค์ตงั ้ แต่สมัยสุโขทัยเป็ นต้นมาทรงนับถือพระพุทธศาสนา
แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลปั จจุบนั ก็ทรงนับถือพระพุทธศาสนาและได้ทรงผนวชด้วย
3. วัฒนธรรมความเป็ นอยู่ วิถกี ารดาเนินชีวติ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปกรรม และวรรณกรรมไทย
ล้วนอิงพระพุทธศาสนาหรือเกีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ ไทย มีความสาคัญต่อสังคมไทยหลายประการ ดังนี้
1. พระพุทธศาสนาสอนให้มจี ุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวติ คือ ความหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทงั ้ ปวง
จุดมุ่งหมายสูงสุดนี้จะบรรลุได้ดว้ ยการปฏิบตั ทิ างจิตใจอย่างยิง่ ยวด แม้จะไม่บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในทันที
แต่การปฏิบตั เิ พือ่ ให้ใกล้จุดหมายเท่าใดก็เป็ นความดีเท่านัน้
2. พระพุทธศาสนาสอนให้เป็ นคนมีเหตุผล คือ ไม่เชื่ออย่างงมงาย เช่น ไม่ให้เชื่อฟั งตามๆ กันมา ไม่ให้เชื่อ
โดยนึกเดาเอาเอง ไม่ให้เชื่อโดยอ้างตารา แต่ให้ไตร่ตรองด้วยตนเองตามหลักเหตุผลแล้วจึงเชื่อ ความเชื่อนี้
สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์
3. พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษา ก่อนมีพระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษาแห่งชาติ การศึกษาของไทยจะจัดอยู่
ในวังและในวัด การศึกษาในวัดจะมีพระเป็ นผูส้ อน ส่วนการศึกษาในวังก็มพี ระและราชบัณฑิต (รับการ
ศึกษามาจากวัด) เป็ นผูส้ อน ต่อมาแม้จะโอนให้รฐั เป็ นผูจ้ ดั การแต่กย็ งั จะมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา
อยู่
4. พระพุทธศาสนามีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ ของคนไทย การดาเนินชีวติ ของคนไทยในช่วงของชีวติ จะเกีย่ วข้องกับ
พระพุทธศาสนาโดยตลอด ทาให้เกิดพิธกี รรมต่างๆ หลายอย่าง เช่น พิธที าบุญวันเกิด พิธที าบุญขึน้
บ้านใหม่ พิธแี ต่งงาน พิธที าบุญงานศพ เป็ นต้น
5. พระพุทธศาสนาสร้างความสงบสุขในสังคม โดยสอนหลักปฏิบตั ติ ่อกันระหว่างบิดามารดากับบุตร สามีกบั
ภรรยา ครูกบั ศิษย์ เพือ่ นกับเพือ่ น ผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา นักบวชกับประชาชน ถ้าคนในสังคม
ปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั ดิ งั กล่าว สังคมจะมีแต่ความสงบสุขและความเจริญ
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ใบความรู้ที่ 1.1 (ต่อ)
6. พระพุทธศาสนาสร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็ นไทย ลักษณะเฉพาะของคนไทย เช่น ความยิม้ แย้มแจ่มใส
ความเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ ความมีเมตตากรุณา การแสดงความเคารพ มารยาททางสังคม การพูดจาสุภาพ
ถูกกาลเทศะ เป็ นต้น ส่วนใหญ่ได้รบั อิทธิพลมาจากคาสอนในพระพุทธศาสนา
7. พระพุทธศาสนาส่งเสริมงานด้านศิลปกรรม ศิลปกรรมของไทย ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปั ตยกรรม ล้วนเกีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนาทัง้ สิน้
8. พระพุทธศาสนาเป็ นทีม่ าของวัฒนธรรมและวรรณคดีไทย และวรรณคดีไทยส่วนใหญ่มกี าเนิดมาจาก
พระพุทธศาสนาหรือมีความเกีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมพิ ระร่วง มหาชาติคาหลวง
พระมาลัยคาหลวง เป็ นต้น
เมื่อพระพุทธศาสนามีความสาคัญต่อประเทศไทยและวิถชี วี ติ ของคนไทยเช่นนี้ จึงสมควรทีจ่ ะศึกษา และ
ทาความเข้าใจกับหลักคาสอนในพระพุทธศาสนาให้ถ่องแท้ ตลอดจนช่วยกันเชิดชู ทานุบารุงพระพุทธศาสนา
ในฐานะทีเ่ ป็ นศาสนาประจาชาติ
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วเขียนอธิบายเชื่อมโยงถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนา
1.

2.

3.
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. เพราะเหตุใด พระพุทธศาสนาจึงเป็ นศาสนาประจาชาติไทย

2. เอกลักษณ์ของคนไทย ทีเ่ กิดจากพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง

3. ประเพณีใดบ้าง ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา

4. เพราะเหตุใด จึงกล่าวว่า “พระพุทธศาสนาเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย”

5. หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการพัฒนาชาติไทย
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วเขียนอธิบายเชื่อมโยงถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนา
(ตัวอย่าง)
1.

ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เกิดจากแรงบันดาลใจหรือความศรัทธาของพระพุทธศาสนา

2.

มรรยาทชาวพุทธในการกราบไหว้พระสงฆ์ พระพุทธรูปแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

3.

พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ จึงไปทาพิธกี รรมต่างๆ ทีว่ ดั

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. เพราะเหตุใด พระพุทธศาสนาจึงเป็ นศาสนาประจาชาติไทย
เพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาจึงยึดหลักธรรมแนวคิดทางพระพุทธศาสนามา
ใช้ปฏิบตั ติ นในการดาเนินชีวติ

2. เอกลักษณ์ของคนไทย ทีเ่ กิดจากพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง
- พระมหากษัตริยข์ องไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และองค์อคั รศาสนูปถัมภก ซึง่ มี
บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
- ลักษณะนิสยั ของคนไทย ล้วนได้รบั การหล่อหลอมมาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เช่น ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ซึง่ เป็นเอกลักษณ์ทคี ่ นต่างชาติรจู้ กั และประทับใจ

3. ประเพณีใดบ้าง ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง และประเพณีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น

4. เพราะเหตุใด จึงกล่าวว่า “พระพุทธศาสนาเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย”
เพราะวัดถือเป็นศูนย์กลางของการอบรมสั ่งสอนจริยธรรม และบ่อเกิดของศิลปวิทยาการต่างๆ เป็นสถานที ่
ใช้ประกอบศาสนกิจในเทศกาลสาคัญ ส่วนพระสงฆ์เป็นผูเ้ ผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนา จึงมีบทบาทสาคัญ
ในการเป็นผูน้ าทางจิตใจของประชาชน ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

5. หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการพัฒนาชาติไทย
พระมหากษัตริยไ์ ทยทรงนาหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนามาใช้เพือ่ ปกครองและบริหารประเทศ
ให้สงบสุขและให้มคี วามเจริญรุง่ เรือง ส่วนพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้นาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปฏิบตั ิ
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และพัฒนาสังคมให้สงบสุข
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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
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
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
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

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. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ 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. ใฝ่ เรียนรู้
4.1 ตัง้ ใจเรียน
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
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
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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

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

7. รักความเป็ นไทย

7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย

6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 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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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาพุทธประวัตติ งั ้ แต่ปลงอายุสงั ขารจนถึงสังเวชนียสถาน ย่อมทาให้ได้ขอ้ คิดและคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างไป
ประยุกต์ปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1
ป.6/2 สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่ปลงอายุสงั ขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัตศิ าสดาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) สรุปพุทธประวัติ ตัง้ แต่ปลงอายุสงั ขารจนถึงสังเวชนียสถานได้
2) วิเคราะห์ขอ้ คิดและคุณธรรมทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัตไิ ด้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
- ปลงอายุสงั ขาร
- ปั จฉิมสาวก
- ปรินิพพาน
- การถวายพระเพลิง
- แจกพระบรมสารีรกิ ธาตุ
- สังเวชนียสถาน 4
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์

2) ทักษะการสร้างความรู้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวนิ ยั
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3. ใฝ่ เรียนรู้

(ชั่วโมงที่ 1)

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบโมเดลซิ ปปา (CIPPA Model)
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรู้เดิ ม
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1)
ส่งตัวแทนออกไปเล่าเรื่องพุทธประวัติ ทีห่ น้าชัน้ เรียนเพื่อเป็ นการ
ทบทวนความรูเ้ ดิม โดยสรุปประเด็นคนละ 1 หัวข้อ ต่อกัน
แบบเล่าเรื่องรอบวง ดังนี้
1) กาเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ
2) เหตุการณ์หลังวันประสูติ
3) ชีวติ ในวัยเยาว์และการศึกษา
4) อภิเษกสมรส
5) เสด็จชมพระนคร
6) การออกผนวช
7) การศึกษาหลังจากออกผนวช
8) บาเพ็ญทุกรกิรยิ า
9) ทรงรับข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา
10) ตรัสรูแ้ ละประกาศธรรม
2. นักเรียนซึง่ เป็ นผูฟ้ ั งช่วยกันเสริมเพิม่ เติมโดยมีครูตรวจสอบ
ความถูกต้อง
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 2 แสวงหาความรู้ใหม่
สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับพุทธประวัติ จาก
หนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ในตอนต่อไปนี้
6) ทรงปลงพระชนมายุสงั ขาร
7) ปัจฉิมสาวก
8) การถวายพระเพลิง
9) การแบ่งพระบรมสารีรกิ ธาตุ
10) สังเวชนียสถาน
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 นักเรียนมีความประทับใจในพุทธประวัติตอนใด
อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

(ชั่วโมงที่ 2)

ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิ ม
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเชื่อมโยงความรูใ้ หม่กบั ความรู้
เดิม แล้วจับคู่กนั ทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 การที่พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุ
สังขารทาให้ได้ข้อคิ ดสาคัญอย่างไร
(ทุกสิง่ ทุกอย่างเมือ่ เกิดแล้วย่อมดับไป
พระองค์ทรงกระทาทุกสิง่ สมบูรณ์แล้ว
สังขารทัง้ หลายมีความเสือ่ มเป็นธรรมดา ฯลฯ
หรือพิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

1. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายผลงานในใบงานที่ 2.1 ให้สมาชิกอีก
คู่หนึ่งภายในกลุ่มฟั ง
2. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 2.1

ขัน้ ที่ 5 สรุปและจัดระเบียบความรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาพุทธประวัตติ งั ้ แต่
ทรงปลงพระชนมายุสงั ขารจนถึงสังเวชนียสถานมาเรียบเรียง
เป็ นเรียงความ เรื่อง พุทธประวัติ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 6 ปฏิ บตั ิ และ/หรือแสดงผลงาน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูคดั เลือกผลงานทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ดแี ล้วให้เจ้าของผลงานออกมา
นาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน
2. สมาชิกกลุ่มอื่นนาผลงานของตนไปติดป้ ายนิเทศหน้าชัน้ เรียน
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 นักเรียนได้ข้อคิ ดสาคัญจากการศึกษา
พุทธประวัติอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

(ชั่วโมงที่ 2)

ขัน้ ที่ 7 ประยุกต์ใช้ความรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการนาความรูแ้ ละข้อคิดทีไ่ ด้
จากการศึกษาพุทธประวัตไิ ปประยุกต์ปฏิบตั ิ
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทารายงาน เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การวิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจาชาติไทย
2) การสรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่ปลงอายุสงั ขารจนถึงสังเวชนียสถาน
3) การบอกประโยชน์ทไี ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัติ

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรือ่ ง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
ตรวจรายงาน เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
แบบประเมินรายงาน เรื่อง ประวัตแิ ละ
ความสาคัญของพระพุทธศาสนา

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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.6.
นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า.
(2) บุญมี แท่นแก้ว. 2546. ประวัติศาสนาต่างๆ และปรัชญาธรรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.
3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ
8.2 แหล่งการเรียนรู้
—
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรายงาน เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ลาดับที่
1
2
3

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การวิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็ น
ศาสนาประจาชาติไทย
การสรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่ทรงปลงอายุสงั ขารจนถึงสังเวชนีย
สถาน
การบอกประโยชน์ทไ่ี ด้จากการศึกษาพุทธประวัติ
รวม

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

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

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7
ต่ากว่า 5

พอใช้
ปรับปรุง
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ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง พุทธประวัติ
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสงั ขาร

2. สุภทั ทะมีความสาคัญอย่างไร ในพุทธประวัติ

3. นักเรียนมีวธิ กี ารปฏิบตั ติ ามปั จฉิมโอวาทอย่างไร

4. สังเวชนียสถานอยู่ทใ่ี ดบ้าง และแต่ละทีม่ คี วามสาคัญอย่างไร

5. นักเรียนคิดว่า การศึกษาพุทธประวัตมิ คี วามสาคัญต่อชาวพุทธอย่างไร
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอธิบายภาพตามประเด็นทีก่ าหนด
1.

คาบรรยายภาพ

ข้อคิดจากภาพ

2.

คาบรรยายภาพ

ข้อคิดจากภาพ

3.

คาบรรยายภาพ

ข้อคิดจากภาพ
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4.

คาบรรยายภาพ

ข้อคิดจากภาพ

5.

คาบรรยายภาพ

ข้อคิดจากภาพ

6.

คาบรรยายภาพ

ข้อคิดจากภาพ
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสงั ขาร
พระพุทธองค์ทรงพิจารณาสังขารของพระองค์ว่า ได้แก่ชรามากแล้ว สิง่ ทีพ่ งึ กระทา ก็ได้กระทาครบสมบูรณ์แล้ว
สมควรทีจ่ ะปรินิพพาน

2. สุภทั ทะมีความสาคัญอย่างไร ในพุทธประวัติ
สุภทั ทะถือเป็นภิกษุผบู้ วชเป็นองค์สุดท้าย หรือปัจฉิมสาวก

3. นักเรียนมีวธิ กี ารปฏิบตั ติ ามปั จฉิมโอวาทอย่างไร

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

4. สังเวชนียสถานอยู่ทใ่ี ดบ้าง และแต่ละทีม่ คี วามสาคัญอย่างไร
มี 4 แห่ง ได้แก่ 1.
2.
3.
4.

สถานทีป่ ระสูติ คือ สวนลุมพินี ประเทศเนปาล
สถานทีต่ รัสรู้ (อุรุเวลาเสนานิคม) ประเทศอินเดีย
สถานทีแ่ สดงปฐมเทศนา คือ อิสปิ ตนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย
สถานทีป่ รินิพพาน คือ สาลวโนทยาน ประเทศอินเดีย

5. นักเรียนคิดว่า การศึกษาพุทธประวัตมิ คี วามสาคัญต่อชาวพุทธอย่างไร
ทาให้ชาวพุทธเข้าใจถึงความเป็นมาของพุทธประวัตไิ ด้ถูกต้อง และสามารถนาหลักธรรมของพระพุทธองค์มาประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวติ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอธิบายภาพตามประเด็นทีก่ าหนด

1.

คาบรรยายภาพ พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุ สังขาร

ข้อคิดจากภาพ มีสติ มีประมาท

2.

คาบรรยายภาพ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่
สุภทั ทะ และเป็นผูบ้ วชองค์สุดท้าย และปฏิบตั ิธรรมจน
เป็นพระอรหันต์

ข้อคิดจากภาพ เมือ่ ทางปฏิบตั คิ อื มรรคมีองค์ 8 มีอยู่ใน
ศาสนาใด ศาสนานัน้ ย่อมถึงซึง่ พระนิพพานได้

3.

คาบรรยายภาพ สวนลุมพินี เป็นสถานทีป่ ระสูติ
ของพระพุทธเจ้า

ข้อคิดจากภาพ เมือ่ เกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมมีทางแสวงหา
ความพ้นทุกข์ได้
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4.

คาบรรยายภาพ เจดียพ์ ุทธคยา เป็นสถานทีต่ รัสรู้
ของพระพุทธเจ้า

ข้อคิดจากภาพ อริยสัจ 4 เป็ นทางของการตรัสรูเ้ พือ่
ไม่เวียนวายตายเกิดพ้นทุกข์

5.

คาบรรยายภาพ อิสปิ ตนมฤคทายวัน สถานทีแ่ สดง
ปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า

ข้อคิดจากภาพ พระธรรมคือ ธรรมจักรกัปวัตนสูตรได้
เกิดขึ้นพระสงฆ์ผเู้ ป็นพยานรูต้ ามได้เกิดขึ้นแล้ว

6.

คาบรรยายภาพ สาลวโนทยาน สถานทีป่ รินิพพาน
ของพระพุทธเจ้า

ข้อคิดจากภาพ พระธรรมเป็นข้อปฏิบตั ใิ ห้พน้ ทุกข์ได้จริง

(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

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

ความร่วมมือ
กันทา
กิ จกรรม

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การรับฟัง
ความคิ ดเห็น

ความตัง้ ใจ
ทางาน

การแก้ไข
ปัญหา/หรือ
ปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

3

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

รวม
15
คะแนน

1

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

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. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ 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. ใฝ่ เรียนรู้
4.1 ตัง้ ใจเรียน
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
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
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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

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

7. รักความเป็ นไทย

7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย

6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 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.6/1, ป.6/2)
 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

