หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก
เวลา 2 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.6/3

เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาประวัตขิ องพุทธสาวก และชาดกต่างๆ ย่อมทาให้เห็นแบบอย่างที่ดี และคติสอนใจเพื่อนาไปเป็ น
แนวทางในการดาเนินชีวติ
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- พระราธะ
2) ชาดก
- ทีฆตี โิ กสลชาดก
- สัพพทาฐิชาดก
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
3. ใฝ่ เรียนรู้
6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
รายงานผลการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างพุทธสาวกและชาดก
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7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

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

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธสาวกสอนใจ
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง คติธรรมจากชาดก
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างพุทธสาวกและชาดก
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง พุทธสาวกและชาดก


นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 พุทธสาวก

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คเล่าเรือ่ งรอบวง

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นกั เรียนช่วยกันยกตัวอย่างพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกา ทีน่ กั เรียนมีความประทับใจในแบบอย่างการดาเนิน
ชีวติ ของท่าน พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ
2. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการกระทาของนักเรียนทีแ่ สดงว่าได้ปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของ
พุทธสาวกและพุทธสาวิกา และผลทีไ่ ด้รบั ครูแสดงความชื่นชมผูท้ ส่ี ามารถปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างทีด่ ขี องท่าน
ดังกล่าว
ขัน้ สอน
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้แต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรูเ้ รื่อง
ประวัตพิ ุทธสาวก : พระราธะ จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
2. สมาชิกแต่ละคนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาเรื่อง ประวัตพิ ุทธสาวก : พระราธะ มาเล่าสูก่ นั ฟั งภายในกลุ่ม
เรียงลาดับตามเนื้อเรื่องแบบเล่าเรื่องรอบวง ถ้าใครยังเล่าไม่ครบหรือไม่ชดั เจนก็ให้คนอื่นช่วยเสริมเพิม่ เติมได้
3. สมาชิกแต่ละคนทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธสาวกสอนใจ เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
4. สมาชิกแต่ละคนผลัดกันอธิบายผลงานในใบงานที่ 1.1 คนละ 1 ข้อ เรียงตามลาดับแบบเล่าเรื่องรอบวง
ถ้าสมาชิกคนใดตอบคาถามหรือมีผลงานไม่ชดั เจน ให้สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มช่วยกันเสริมเพิม่ เติมให้มี
ใจความสมบูรณ์
5. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 1.1 แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องผลงานของตน และแก้ไข
ในกรณีทไ่ี ม่ถูกต้อง และเพิม่ เติมจนใบงานมีความสมบูรณ์
ขัน้ สรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดและคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างทีไ่ ด้จากการศึกษาเรื่อง ประวัตพิ ุทธสาวก :
พระราธะ
2. ครูมอบหมายให้นกั เรียนนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของพระราธะไปปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ และบันทึกผล
การปฏิบตั ลิ งในสมุดบันทึกความดี แล้วนาส่งครูตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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เรื่องที่ 2 ชาดก

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่คิด

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูสมุ่ เรียกนักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าเรื่องย่อของชาดกทีเ่ คยเรียนมาให้เพือ่ นฟั งทีห่ น้าชัน้ เรียน เพือ่ ทบทวน
ความรูเ้ ดิมของนักเรียน
2. ครูให้นกั เรียนคนอื่นช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงข้อคิด หรือกิจกรรมสอนใจทีไ่ ด้จากการฟั งในข้อ 1 ครูตรวจสอบ
ความถูกต้อง
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจถึงความสาคัญของชาดกซึง่ เป็ นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ทาให้ได้
คติธรรม และจริยธรรมนาไปเป็ นแบบอย่างหรือประยุกต์ปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ
ขัน้ สอน
1. ครูให้นกั เรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง ชาดก จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม และแหล่งข้อมูล
สารสนเทศ ในหัวข้อทีก่ าหนด ดังนี้
1) ทีฆตี โิ กสลชาดก (ผูไ้ ม่ทาลายโอวาท)
2) สัพพทาฐิชาดก (ความโลภทาให้เสือ่ มลาภ)
2. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายสาระสาคัญของชาดก ทัง้ 2 เรื่อง
3. สมาชิกในแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ช่วยกันทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง คติ ธรรมจากชาดก
4. นักเรียนแต่ละคู่สง่ ใบงานที่ 2.1 ให้สมาชิกอีกคู่หนึ่งภายในกลุ่มช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายแสดง
เหตุผลกรณีทค่ี วามคิดเห็นยังไม่ตรงกันจนได้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจน
5. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 2.1 แล้วให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน แก้ไขปรับปรุงใน
กรณีทไ่ี ม่ถูกต้อง และเพิม่ เติมให้ผลงานมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
ขัน้ สอน
1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปคติธรรมและคุณธรรมทีไ่ ด้จากการศึกษาความรูเ้ รื่อง ชาดก
2. ครูมอบหมายให้นกั เรียนนาข้อคิดคติธรรมทีไ่ ด้จากการศึกษาชาดกไปประยุกต์ปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ และ
บันทึกผลการปฏิบตั ลิ งในสมุดบันทึกความดี แล้วนาส่งครูตามระยะเวลาทีก่ าหนด
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทารายงานผลการปฏิ บตั ิ ตนตามแบบอย่างพุทธสาวกและชาดก

โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด


นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง พุทธสาวกและชาดก
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) นวม สงวนทรัพย์ (พ.อ.). 2530. พุทธจริ ยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.
(2) เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.6.
นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า.
3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธสาวกสอนใจ
4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง คติธรรมจากชาดก
9.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- www.สือ่ การสอน.com/f1609/ทีฆตี โิ กสลชาดก
- www.vdo.hunsa.com/video/10398/ทีฆตี โิ กสลชาดก-การไม่จองเวร
- www.flash-mini.com/fable/34/4/สัพพทาฐิชาดก.html
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรายงานผลการปฏิบตั ิตนตามแบบอย่างพุทธสาวกและชาดก
รายการประเมิ น
1. การปฏิ บตั ิ ตนตาม
แบบอย่างการดาเนิ นชีวิต
ของพุทธสาวก

2. การวิ เคราะห์ผลการปฏิ บตั ิ
ตนตามแบบอย่างการ
ดาเนิ นชีวิตของพุทธสาวก

คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
บันทึกการปฏิบตั ติ นตาม
บันทึกการปฏิบตั ติ นตาม
บันทึกการปฏิบตั ติ นตาม
แบบอย่างการดาเนินชีวติ ของ แบบอย่างการดาเนินชีวติ ของ แบบอย่างการดาเนินชีวติ ของ
พุทธสาวก : พระราธะ ได้
พุทธสาวก : พระราธะ ได้
พุทธสาวก : พระราธะ ได้
อย่างเหมาะสม พร้อมหลักฐาน อย่างเหมาะสม พร้อมหลักฐาน อย่างเหมาะสม พร้อมหลักฐาน
ประกอบ 3 พฤติกรรมขึน้ ไป ประกอบ 2 พฤติกรรม
ประกอบ 1 พฤติกรรม
เขียนวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ น เขียนวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ น เขียนวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ น
ตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ ตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ ตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ
ของพุทธสาวก : พระราธะ ได้ ของพุทธสาวก : พระราธะ ได้ ของพุทธสาวก : พระราธะ ได้
อย่างมีเหตุผล 3 ประเด็นขึน้ ไป อย่างมีเหตุผล 2 ประเด็น
อย่างมีเหตุผล 1 ประเด็น

3. การปฏิ บตั ิ ตนตามคติ ธรรม บันทึกการปฏิบตั ติ นตามคติ
ธรรมทีไ่ ด้จากทีฆตี โิ กสลชาดก
ที่ได้จากชาดก
และสัพพทาฐิชาดก พร้อม
หลักฐานประกอบอย่าง
เหมาะสม 3 พฤติกรรมขึน้ ไป
4. การวิ เคราะห์ผลการปฏิ บตั ิ เขียนวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ น
ตามคติธรรมทีไ่ ด้จากทีฆตี โิ กตนตามคติ ธรรมที่ได้จาก
สลชาดก และสัพพทาฐิชาดก
ชาดก
ได้อย่างมีเหตุผล 3 ประเด็น
ขึน้ ไป

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

บันทึกการปฏิบตั ติ นตามคติ
ธรรมทีไ่ ด้จากทีฆตี โิ กสลชาดก
และสัพพทาฐิชาดก พร้อม
หลักฐานประกอบอย่าง
เหมาะสม 2 พฤติกรรม
เขียนวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ น
ตามคติธรรมทีไ่ ด้จากทีฆตี โิ กสลชาดก และสัพพทาฐิชาดก
ได้อย่างมีเหตุผล 2 ประเด็น

บันทึกการปฏิบตั ติ นตามคติ
ธรรมทีไ่ ด้จากทีฆตี โิ กสลชาดก
และสัพพทาฐิชาดก พร้อม
หลักฐานประกอบอย่าง
เหมาะสม 1 พฤติกรรม
เขียนวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ น
ตามคติธรรมทีไ่ ด้จากทีฆตี โิ กสลชาดก และสัพพทาฐิชาดก
ได้อย่างมีเหตุผล 1 ประเด็น

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

10 - 12

ดี

6-9

พอใช้

ต่ากว่า 6

ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
คาชี้ แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ผูท้ จ่ี ะเป็ นพุทธสาวกได้ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี ด่น ยกเว้นข้อใด
ก. ปฏิบตั ดิ ี
ข. มีหน้าตาดี
ค. ปฏิบตั ชิ อบ
ง. มีความกตัญญู

6. ทีฆาวุกมุ ารไม่ประหารพระเจ้าพรหมทัต เพราะเหตุใด
ก. เพราะกลัว
ข. เพราะสงสาร
ค. เพราะใจไม่แข็งพอ
ง. เพราะระลึกถึงโอวาทของบิดามารดา

2. ญัตติจตุตถกรรม เป็ นการอุปสมบทโดยวิธใี ด
ก. การรับไตรสรณคมน์
ข. การขอมติจากสงฆ์
ค. การขออนุญาต
ง. การเชิญ

7. โอวาททีบ่ ดิ ามารดาให้ไว้แก่ทฆี าวุกุมาร คือเรื่องใด
ก. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
ข. จงหมั ่นหาทรัพย์
ค. จงมีความอดทน
ง. ทาดีจะได้ดี

3. พระราธะมีคุณสมบัตเิ ด่นในด้านใด ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ตรัสยกย่อง
ก. ว่านอนสอนง่าย
ข. ขยันหมั ่นเพียร
ค. อดทนอดกลัน้
ง. กตัญญูรคู้ ุณ

8. คติธรรมทีไ่ ด้จากสัพพทาฐิชาดก คืออะไร
ก. มีบริวารมากเป็ นใหญ่ได้
ข. ความโง่ทาให้เสื่อมลาภ
ค. ความโลภทาให้เสื่อมลาภ
ง. ความอดทนทาให้เป็ นใหญ่ได้

4. ถ้านักเรียนเป็ นคนว่านอนสอนง่าย จะส่งผลดีต่อใคร
มากทีส่ ุด
ก. พ่อแม่
ข. ครูอาจารย์
ค. เพื่อนๆ
ง. ตัวนักเรียนเอง
5. เมื่อคุณครูชโ้ี ทษสั ่งสอน นักเรียนควรมีความคิดอย่างไร
ก. คุณครูชบ้ี อกขุมทรัพย์ให้
ข. คุณครูกล่าวตาหนิเรา
ค. คุณครูเกลียดเรา

9. สุนัขจิง้ จอกได้เกิดมาเป็ นใครในสมัยพุทธกาล
ก. พระเจ้าอชาตศัตรู
ข. พระเจ้าพิมพิสาร
ค. พระพุทธองค์
ง. พระเทวทัต
10. สุนัขจิง้ จอกถึงแก่ความพินาศ เพราะเหตุใด
ก. ความประมาท
ข. ความโลภ
ค. ความหลงตัวเอง
ง. ความฉลาด

ง. คุณครูแกล้งเรา
ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 3
1. ข

2. ข

3. ก

4. ง

5. ก

6. ง

7. ก

8. ค

9. ง

10. ข

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พุทธสาวก
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาประวัตพิ ุทธสาวก จะทาให้ได้แง่คดิ และข้อเตือนใจ ทีส่ ามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวติ ประจาวันได้
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.6/3 เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- บอกคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างจากประวัตพิ ุทธสาวกได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- พระราธะ
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
3. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คเล่าเรื่องรอบวง
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง พุทธสาวกและชาดก
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

3. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาที่
นักเรียนมีความประทับใจในแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของท่าน
พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ
4. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการกระทาของนักเรียนทีแ่ สดงว่าได้
ปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของพุทธสาวกและ
พุทธสาวิกา และผลทีไ่ ด้รบั ครูแสดงความชื่นชมผูท้ ส่ี ามารถ
ปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างทีด่ ขี องท่านดังกล่าว

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 1.1

6. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน คละกันตามความสามารถ
คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน
แล้วชีน้ าให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการทางานร่วมกัน ปฏิบตั ิ
ตามกติกาของการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เช่น
1) มีการช่วยเหลือกัน
2) ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในภาระหรือหน้าทีข่ องตน
3) สมาชิกทุกคนมีบทบาทเท่าเทียมกัน
4) สมาชิกทุกคนต้องมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกันอย่างต่อเนื่อง
ครูผสู้ อนให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความกระตือรือร้นและตัง้ ใจ
ทางานร่วมกันให้ประสบความสาเร็จอย่างมีคุณภาพ
7. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรูเ้ รื่อง ประวัตพิ ุทธสาวก :
พระราธะ จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม แล้ว
บันทึกความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน
8. สมาชิกแต่ละคนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาเรื่อง ประวัตพิ ุทธสาวก : พระราธะ มาเล่าสู่กนั ฟั งภายในกลุม่ เรียงลาดับตาม
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1. คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของพระราธะ
ได้แก่อะไรบ้าง
(ความกตัญญูกตเวที)
2. นักเรียนสามารถนาคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างที่ดีของพระราธะไปประยุกต์ปฏิ บตั ิ
ได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

9.
10.

11.

12.

เนื้อเรื่องแบบเล่าเรื่องรอบวง ถ้าใครยังเล่าไม่ครบหรือไม่ชดั เจนก็
ให้คนอื่นช่วยเสริมเพิม่ เติมได้
สมาชิกแต่ละคนทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธสาวกสอนใจ เสร็จ
แล้วตรวจสอบความถูกต้อง
สมาชิกแต่ละคนผลัดกันอธิบายผลงานในใบงานที่ 1.1 คนละ 1 ข้อ
เรียงตามลาดับแบบเล่าเรื่องรอบวง ถ้าสมาชิกคนใดตอบคาถาม
หรือมีผลงานไม่ชดั เจน ให้สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มช่วยกันเสริม
เพิม่ เติมให้มใี จความสมบูรณ์
ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 1.1 แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้องผลงานของตน และแก้ไขในกรณีทไ่ี ม่
ถูกต้อง และเพิม่ เติมจนใบงานมีความสมบูรณ์
นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดและคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างที่
ได้จากการศึกษาประวัตพิ ทุ ธสาวก : พระราธะ
4. ครูมอบหมายให้นักเรียนนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของพระราธะ
ไปปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ และบันทึกผลการปฏิบตั ลิ งในสมุด
บันทึกความดี แล้วนาส่งครูตามระยะเวลาทีก่ าหนด

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
ตรวจใบงานที่ 1.1
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
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) นวม สงวนทรัพย์ (พ.อ.). 2530. พุทธจริ ยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.
(2) เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.6.
นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า.
3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธสาวกสอนใจ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธสาวกสอนใจ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. เพราะเหตุใด ราธพราหมณ์จงึ มีร่างกายซูบผอม

2. ราธพราหมณ์อุปสมบทด้วยวิธกี ารใด และมีขนั ้ ตอนอย่างไร

3. พระราธะ เป็ นผูม้ อี ุปนิสยั ดีเด่นอย่างไร

4. นักเรียนจะปฏิบตั ติ นอย่างไร ให้เป็ นผูว้ ่านอนสอนง่าย

5. ถ้าเพือ่ นของนักเรียนโกรธทีค่ รูตกั เตือนสังสอน
่
นักเรียนจะแนะนาเพือ่ นว่าอย่ างไร
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธสาวกสอนใจ

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. เพราะเหตุใด ราธพราหมณ์จงึ มีร่างกายซูบผอม
เพราะพระราธะถูกลูกทอดทิ้งเลยไปอยู่วดั ต่อมาตัง้ ใจจะบวช แต่ไม่มใี ครรับบวชให้ จึงเสียใจจนร่างกายซูบผอม

2. ราธพราหมณ์อุปสมบทด้วยวิธกี ารใด และมีขนั ้ ตอนอย่างไร
อุปสมบทกุลบุตรด้วยวิธี ญัตติจตุตถกรรม คือ วิธอี ุปสมบททีพ่ ระสงฆ์ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั โดยภิกษุประชุมครบองค์กาหนด
ในเขตทีช่ มุ นุม เรียกว่า สีมา กล่าววาจาประกาศทีจ่ ะรับคนนัน้ เข้าหมู่ ได้รบั ความยินยอมจากภิกษุผเู้ ข้าร่วมประชุม

3. พระราธะ เป็ นผูม้ อี ุปนิสยั ดีเด่นอย่างไร
เป็นคนว่านอนสอนง่าย เมืออาจารย์
่
ชโ้ี ทษและสั ่งสอน ก็ไม่ถอื โกรธ

4. นักเรียนจะปฏิบตั ติ นอย่างไร ให้เป็ นผูว้ ่านอนสอนง่าย
เชือ่ ฟั งและไม่ถอื โกรธเวลาทีผ่ ใู้ หญ่ตกั เตือนหรือสั ่งสอน

5. ถ้าเพือ่ นของนักเรียนโกรธทีค่ รูตกั เตือนสังสอน
่
นักเรียนจะแนะนาเพือ่ นว่าอย่างไร
ให้เพือ่ นตัง้ สติ และคิดทบทวนให้ดวี ่า สิง่ ทีเ่ พือ่ นกระทาผิดหรือไม่ ครูถงึ ได้ตกั เตือนสั ่งสอน
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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

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 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
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
2.1 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
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 ชาดก
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาดก เป็ นนิทานทีม่ คี ติสอนใจ ช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน รวมทัง้ มุ่งปลูกฝังคุณธรรม สามารถนามาปรับ
ใช้ในการดาเนินชีวติ ได้
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.6/3 เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาชาดกได้
2) เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างทีไ่ ด้จากการศึกษาชาดก
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ชาดก
- ทีฆตี โิ กสลชาดก
- สัพพทาฐิชาดก
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
3. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่คิด
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

4. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าเรื่องย่อของชาดกทีเ่ คย
เรียนมาให้เพื่อนฟั งทีห่ น้าชัน้ เรียน เพื่อทบทวนความรูเ้ ดิมของ
นักเรียน
5. ครูให้นักเรียนคนอื่นช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงข้อคิด หรือ
กิจกรรมสอนใจทีไ่ ด้จากการฟั งในข้อ 1 ครูตรวจสอบความถูกต้อง
6. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงความสาคัญของชาดก
ซึง่ เป็ นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ทาให้ได้คติธรรม และ
จริยธรรมนาไปเป็ นแบบอย่างหรือประยุกต์ปฏิบตั ใิ นการดาเนิน
ชีวติ

ขัน้ สอน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 2.1
4. ห้องสมุด
5. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

6. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกัน
ศึกษาความรูเ้ รื่อง ชาดก จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ในหัวข้อทีก่ าหนด ดังนี้
1) ทีฆตี โิ กสลชาดก (ผูไ้ ม่ทาลายโอวาท)
2) สัพพทาฐิชาดก (ความโลภทาให้เสื่อมลาภ)
จากนัน้ บันทึกความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน
7. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายสาระสาคัญของชาดก
ทัง้ 2 เรื่อง
8. สมาชิกในแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ชว่ ยกันทาใบงาน
ที่ 2.1 เรื่อง คติ ธรรมจากชาดก โดยให้นักเรียนแต่ละคนผลัดกัน
อธิบายแสดงความคิดเห็นก่อนตอบคาถาม
9. นักเรียนแต่ละคู่ส่งใบงานที่ 2.1 ให้สมาชิกอีกคูห่ นึ่งภายในกลุ่ม
ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายแสดงเหตุผลกรณีทค่ี วาม
คิดเห็นยังไม่ตรงกันจนได้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจน
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
1. ข้อคิ ดสาคัญที่ได้จากทีฆีติโกสลชาดก
คืออะไร
(เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร)
2. ข้อคิ ดสาคัญที่ได้จากเรื่องสัพพทาฐิ ชาดก
คืออะไร
(ถ้าผูย้ งิ ่ ใหญ่หลงใหลในอานาจจะนาไปสู่ความ
พินาศ)

10. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 2.1 แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน แก้ไขปรับปรุงในกรณีทไ่ี ม่
ถูกต้อง และเพิม่ เติมให้ผลงานมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
11. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

 นักเรียนสามารถนาคติ ธรรมที่ได้จาก
การศึกษาชาดกไปประยุกต์ปฏิ บตั ิ ได้อย่างไร
บ้าง

3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปคติธรรมและคุณธรรมทีไ่ ด้จาก
การศึกษาความรูเ้ รื่อง ชาดก
4. ครูมอบหมายให้นักเรียนนาข้อคิดคติธรรมทีไ่ ด้จากการศึกษา
ชาดกไปประยุกต์ปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ และบันทึกผลการ
ปฏิบตั ลิ งในสมุดบันทึกความดี
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทารายงานผลการปฏิ บตั ิ ตนตามแบบอย่างพุทธสาวกและชาดก โดยให้
ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของพุทธสาวก
2) การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของพุทธสาวก
3) การปฏิบตั ติ นตามคติธรรมทีไ่ ด้จากชาดก
4) การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นตามคติธรรมทีไ่ ด้จากชาดก

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง พุทธสาวกและชาดก
7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
ตรวจรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่าง
พุทธสาวกและชาดก

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
แบบประเมินรายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม
แบบอย่างพุทธสาวกและชาดก
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) นวม สงวนทรัพย์ (พ.อ.). 2530. พุทธจริ ยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.
(2) เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.6.
นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า.
3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง คติธรรมจากชาดก
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- www.สือ่ การสอน.com/f1609/ทีฆตี โิ กสลชาดก
- www.vdo.hunsa.com/video/10398/ทีฆตี โิ กสลชาดก-การไม่จองเวร
- www.flash-mini.com/fable/34/4/สัพพทาฐิชาดก.html
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรายงานผลการปฏิบตั ิตนตามแบบอย่างพุทธสาวกและชาดก
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของพุทธสาวก
การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ
ของพุทธสาวก
การปฏิบตั ติ นตามคติธรรมทีไ่ ด้จากชาดก
การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นตามคติธรรมทีไ่ ด้จากชาดก
รวม

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

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

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

10 - 12

ดี

6-9

พอใช้

ต่ากว่า 6

ปรับปรุง
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง คติธรรมจากชาดก
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. นักเรียนคิดว่า ถ้าทีฆาวุกุมารไม่เชื่อฟั งโอวาทของบิดามารดา เหตุการณ์จะเป็ นเช่นไร

2. ถ้าเพือ่ นของนักเรียนโกรธแค้นเพราะโดนกลันแกล้
่
ง นักเรียนจะเตือนเพือ่ นอย่างไร

3. ถ้านักเรียนเป็ นสุนัขจิง้ จอก จะใช้มนต์วเิ ศษให้เกิดประโยชน์อย่างไร

4. สุนขั จิง้ จอกขาดคุณธรรมใด จึงพบกับความพินาศ

5. การศึกษาชาดก มีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ อย่างไร
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง คติธรรมจากชาดก

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. นักเรียนคิดว่า ถ้าทีฆาวุกุมารไม่เชื่อฟั งโอวาทของบิดามารดา เหตุการณ์จะเป็ นเช่นไร
ทีฆาวุกมุ ารอาจถูกแก้แค้นกลับจากฝ่ ายพระเจ้าพรหมทัต เพราะฆ่าพระเจ้าพรหมทัตตาย

2. ถ้าเพือ่ นของนักเรียนโกรธแค้นเพราะโดนกลันแกล้
่
ง นักเรียนจะเตือนเพือ่ นอย่างไร
เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ถ้าเพือ่ นแกล้งกลับ เดีย๋ วคนทีถ่ ูกเพือ่ นแกล้งก็จะมาแกล้งกลับ ไม่รจู้ กั จบจักสิ้น

3. ถ้านักเรียนเป็ นสุนัขจิง้ จอก จะใช้มนต์วเิ ศษให้เกิดประโยชน์อย่างไร
ให้ป่าทีอ่ าศัยอยู่สงบสุข สัตว์ทงั ้ หลายรักกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4. สุนขั จิง้ จอกขาดคุณธรรมใด จึงพบกับความพินาศ
ขาดความพอดีจงึ ทาให้ความโลภเข้ามาครอบงา เมือ่ มีแล้วก็เกิดความอยากได้ อยากมีอกี จึงพบกับความพินาศ

5. การศึกษาชาดก มีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ อย่างไร
เป็นเครือ่ งเตือนใจและปลูกฝั งคุณธรรมทีด่ ใี นการดาเนินชีวติ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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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

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 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
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
2.1 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
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.6/3)
 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

