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

ส 1.2

ป.6/3 เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด
ป.6/5 ชื่นชมการทาความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา พร้อมทัง้ บอกแนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ
ป.6/2 มีมรรยาทของความเป็ นศาสนิกชนทีด่ ตี ามทีก่ าหนด

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธควรศึกษาประวัตขิ องศาสนิกชนตัวอย่าง และบุคคลทีป่ ระพฤติปฏิบตั ดิ ใี นประเทศ เพื่อให้ได้แนวทางในการ
ดาเนินชีวติ และควรพึงปฏิบตั มิ รรยาทชาวพุทธ เพือ่ การวางตัวทีเ่ หมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ศาสนิกชนตัวอย่าง
- พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส
2) ตัวอย่างการกระทาความดีของบุคคลในประเทศ
3) มรรยาทของศาสนิกชน
- การถวายของแก่พระภิกษุ
- การปฏิบตั ติ นในขณะฟั งธรรม
- การปฏิบตั ติ นตามแนวทางของพุทธศาสนิกชน เพือ่ ประโยชน์ต่อศาสนา
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสารวจค้นหา
3) ทักษะการวิเคราะห์
5) ทักษะการสังเคราะห์

2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
4) ทักษะการสร้างความรู้
6) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
1. รายงานผลการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่าง (ชิ้นงานที ่ 1)
2. สาธิตการปฏิบตั ติ นตามมรรยาทชาวพุทธ (ชิ้นงานที ่ 2)
7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

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

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

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง
ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง คนดีทน่ี ่าชื่นชม
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ชาวพุทธทีด่ ี
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

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

1) ตรวจรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่าง
2) สังเกตการสาธิตการปฏิบตั ติ นตามมรรยาทชาวพุทธ
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง ชาวพุทธทีด่ ี ชีวมี ีสขุ


นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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3. ใฝ่ เรียนรู้

เรื่องที่ 1 ชาวพุทธตัวอย่าง

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบโมเดลซิ ปปา (CIPPA Model)

ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรู้เดิ ม
1. ครูทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียนเกี่ยวกับชาวพุทธตัวอย่าง โดยตัง้ ประเด็นคาถามให้นกั เรียนช่วยกันตอบ
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจถึงความสาคัญของการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างที่ดขี องชาวพุทธตัวอย่าง
ขัน้ ที่ 2 แสวงหาความรู้ใหม่
ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 3 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ รื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง จากหนังสือเรียน ตามประเด็นทีก่ าหนดให้
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิ ม
สมาชิกแต่ละคู่ทาความเข้าใจความรูใ้ หม่ทค่ี ู่ของตนได้ศกึ ษาเชื่อมโยงกับคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของชาวพุทธ
ตัวอย่างกับชาวพุทธตัวอย่างท่านอื่นทีน่ กั เรียนเคยศึกษามา
ขัน้ ที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม
สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอภิปรายแลกเปลีย่ นความรู้เกี่ยวกับประวัตขิ องชาวพุทธตัวอย่างทีต่ นได้ศกึ ษามาในประเด็น
สาคัญ และผลัดกันซักถามในประเด็นข้อสงสัยจนมีความเข้าใจกระจ่างชัดเจน
ขัน้ ที่ 5 สรุปและจัดระเบียบความรู้
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาเกีย่ วกับชาวพุทธตัวอย่างลงในใบงานที่ 1.1 เรื่อง ชาวพุทธ
ตัวอย่าง
ขัน้ ที่ 6 ปฏิ บตั ิ และ/หรือแสดงผลงาน
สมาชิกแต่ละกลุ่มนาเสนอใบงานที่ 1.1 หน้าชัน้ เรียน แล้วให้เพือ่ นกลุ่มอื่นช่วยแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม โดยมีครู
เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ ที่ 7 ประยุกต์ใช้ความรู้
1. ครูมอบหมายให้นกั เรียนแต่ละคนปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่าง แล้วบันทึกลงใน
สมุดบันทึกความดี
2. ครูให้นกั เรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง คนดีที่น่าชื่นชม เป็ นการบ้าน แล้วนาส่งครูในชัวโมงเรี
่
ยนต่อไป
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมผลการปฏิ บตั ิ ตนของสมาชิ กแต่ละคนจัดทาเป็ น
รายงานผลการปฏิ บตั ิ ตนตามแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่าง โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
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เรื่องที่ 2 มรรยาทชาวพุทธ

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
ครูให้ตวั แทนนักเรียนทีไ่ ด้รบั การฝึกมรรยาทชาวพุทธมาสาธิตทีห่ น้าชัน้ เรียน ดังนี้
1) การถวายของแก่พระสงฆ์
2) การปฏิบตั ติ นในขณะฟั งธรรม
3) การปฏิบตั ติ นตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนเพือ่ ประโยชน์ต่อศาสนา
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับมรรยาทชาวพุทธตามแบบของผูท้ ่ีมาสาธิตมรรยาทชาวพุทธให้ดู ครูคอยติดตาม
การฝึกปฏิบตั ขิ องนักเรียน และคอยเสนอแนะเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับมรรยาทชาวพุทธ และผลัดกันเสนอแนะ โดยมีครูช่วยให้คาแนะนาการปฏิบตั ติ น
ทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั มิ รรยาทชาวพุทธเกีย่ วกับการถวายของแก่พระสงฆ์ การปฏิบตั ติ นในขณะฟั งธรรม
การปฏิบตั ติ นตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนเพือ่ ประโยชน์ต่อศาสนาให้เกิดความชานาญ
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานการสาธิตมรรยาทชาวพุทธทีห่ น้าชัน้ เรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง
3. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี เป็ นการบ้าน แล้วนาส่งครูตามระยะเวลาทีก่ าหนด
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสาธิ ตการปฏิ บตั ิ ตนตามมรรยาทชาวพุทธ โดยให้ครอบคลุม
ประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง ชาวพุทธทีด่ ี ชีวมี ีสุข
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) สมทรง บุญญฤทธิ.์ 2545. มารยาทชาวพุทธ. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.
(2) เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.6.
นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า.
3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง
4) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง คนดีทน่ี ่าชื่นชม
5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ชาวพุทธทีด่ ี
9.2 แหล่งการเรียนรู้

−
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรายงานผลการปฏิบตั ิตนตามแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่าง

(ชิ้นงานที่ 1)

คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
บันทึกการปฏิบตั ติ นตาม
บันทึกการปฏิบตั ติ นตาม
1. การปฏิ บตั ิ ตนตามแบบอย่าง บันทึกการปฏิบตั ติ นตาม
แบบอย่างการดาเนินชีวติ ของ แบบอย่างการดาเนินชีวติ ของ แบบอย่างการดาเนินชีวติ ของ
การดาเนิ นชีวิตของชาว
ชาวพุทธตัวอย่างได้อย่าง
ชาวพุทธตัวอย่างได้อย่าง
ชาวพุทธตัวอย่างได้อย่าง
พุทธตัวอย่าง
เหมาะสม พร้อมมีหลักฐาน
เหมาะสม พร้อมมีหลักฐาน
เหมาะสม พร้อมมีหลักฐาน
ประกอบ 3 พฤติกรรมขึน้ ไป ประกอบ 2 พฤติกรรม
ประกอบ 1 พฤติกรรม
2. การวิ เคราะห์ผลการปฏิ บตั ิ เขียนวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิ เขียนวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิ เขียนวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิ
ตนตามแบบอย่างการดาเนิน ตนตามแบบอย่างการดาเนิน ตนตามแบบอย่างการดาเนิน
ตนตามแบบอย่าง
ชีวติ ของชาวพุทธตัวอย่างได้ ชีวติ ของชาวพุทธตัวอย่างได้ ชีวติ ของชาวพุทธตัวอย่างได้
การดาเนิ นชีวิตของชาว
อย่างมีเหตุผล 3 ประเด็น
อย่างมีเหตุผล 2 ประเด็น
อย่างมีเหตุผล 1 ประเด็น
พุทธตัวอย่าง
ขึน้ ไป
อภิปรายการทาความดีของ
อภิปรายการทาความดีของ
3. การอภิปรายการทาความดี อภิปรายการทาความดีของ
บุคคลในประเทศตามหลัก
บุคคลในประเทศตามหลัก
บุคคลในประเทศตามหลัก
ของบุคคลในประเทศตาม
หลักศาสนา พร้อมทัง้ บอก ศาสนา พร้อมทัง้ บอกแนวทาง ศาสนา พร้อมทัง้ บอกแนวทาง ศาสนา พร้อมทัง้ บอกแนวทาง
การปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ
การปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ
การปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ
แนวทางการปฏิ บตั ิ ในการ
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
ดาเนิ นชีวิต
นาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
นาไปปฏิบตั ไิ ด้เกือบทุก
นาไปปฏิบตั ไิ ด้บางประเด็น
ประเด็น
รายการประเมิ น

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7
ต่ากว่า 5

พอใช้
ปรับปรุง
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการสาธิตการปฏิบตั ิตนตามมรรยาทชาวพุทธ

(ชิ้นงานที่ 2)

คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
สาธิตการถวายของแก่
สาธิตการถวายของแก่
สาธิตการถวายของแก่
1. การถวายของแก่พระสงฆ์
พระสงฆ์ได้ถูกต้องตาม
พระสงฆ์ได้ถูกต้องตาม
พระสงฆ์ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบตั ทิ ุกขัน้ ตอน
ระเบียบปฏิบตั เิ กือบทุก
ระเบียบปฏิบตั บิ างขัน้ ตอน
ขัน้ ตอน
สาธิตการปฏิบตั ติ นในขณะ
สาธิตการปฏิบตั ติ นในขณะ
สาธิตการปฏิบตั ติ นในขณะ
2. การปฏิ บตั ิ ตนในขณะ
ฟั งธรรมตามระเบียบปฏิบตั ิ
ฟั งธรรมตามระเบียบปฏิบตั ิ
ฟั งธรรมตามระเบียบปฏิบตั ิ
ฟังธรรม
ด้วยความเคารพตลอดเวลา
ด้วยความเคารพเกือบ
ด้วยความเคารพเป็ นบางครัง้
ตลอดเวลา
สาธิตการปฏิบตั ติ นตาม
สาธิตการปฏิบตั ติ นตาม
3. การปฏิ บตั ิ ตามแนวทางของ สาธิตการปฏิบตั ติ นตาม
แนวทางของพุทธศาสนิกชน แนวทางของพุทธศาสนิกชน แนวทางของพุทธศาสนิกชน
พุทธศาสนิ กชนเพือ่
เพื่อประโยชน์ของศาสนาได้
เพื่อประโยชน์ของศาสนาได้
เพื่อประโยชน์ของศาสนาได้
ประโยชน์ ต่อศาสนา
ถูกต้อง
ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่
ถูกต้องเป็ นบางส่วน
รายการประเมิ น

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7
ต่ากว่า 5

พอใช้
ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
คาชี้ แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. การทีเ่ ราได้ศกึ ษาประวัตขิ องคนดี มีผลดีขอ้ ใดมากทีส่ ุด
ก. มีขอ้ มูลไปเล่าให้ผอู้ ่นื ฟังได้
ข. ได้รบั ความรูแ้ ละความสนุกสนาน
ค. เกิดความรูส้ กึ ชื่นชมต่อผูท้ าความดี
ง. ได้ขอ้ คิดและเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ

6. ใครปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ ี ทีเ่ ราควรปฏิบตั ติ าม
ก. นกหยิบโทรศัพท์เพื่อนไป โดยไม่ได้บอกเพื่อน
ข. ตาลจูงมือคุณยายข้ามถนนทีห่ น้าโรงพยาบาล
ค. เอกเดินชนคุณครู แล้วรีบวิง่ หนี
ง. หนูแอบหลับในเวลาเรียน

2. ข้อใดจัดเป็ นพระราชกรณียกิจด้านการปกครองของ
พ่อขุนรามคาแหง
ก. โปรดให้ราษฎรร้องทุกข์ต่อพระองค์
ข. ทรงคิดประดิษฐ์อกั ษรไทย
ค. โปรดให้สร้างสรีดภงส์
ง. ไม่เก็บภาษีอากร

7. การถวายของแก่พระสงฆ์ ผูห้ ญิงควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. ส่งของให้ถงึ มือท่าน
ข. ส่งของให้ผชู้ ายถวาย
ค. วางของไว้ตรงหน้าท่าน
ง. วางของบนผ้าทีท่ ่านทอดรับ
8. ในขณะฟั งธรรม เราไม่ควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. ตัง้ ใจฟั ง
ข. นังตั
่ วตรง
ค. พูดคุยกัน
ง. ประนมมือ

3. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส
ทรงเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นด้านใด
ก. ความหมั ่นเพียรในการศึกษา
ข. ความเสียสละเพื่อส่วนรวม
ค. ความอดทนในการทางาน
ง. ความขยันหาทรัพย์
4. ในวัยเรียนของนักเรียน การปฏิบตั ติ นเป็ นคนดีตามข้อใด
จึงเหมาะสม
ก. ประกอบอาชีพสุจริต
ข. บริจาคทรัพย์บารุงศาสนา
ค. เชื่อฟั งคาสั ่งสอนของพ่อแม่
ง. บาเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติ
5. สิง่ ใดทีท่ าให้ธงชัย แมคอินไตย์ เป็ นทีช่ ่นื ชอบของทุกคน
ก. ความกล้า
ข. ความดี
ค. ความรวย
ง. ความหล่อ
1. ง

2. ก

3. ก

4. ค

5. ข

6. ข

7. ง

8. ค

9. ง

10. ก

9. ข้อใดคือประโยชน์ของการฟังธรรมทีถ่ อื ว่าสมบูรณ์ทส่ี ุด
ก. ฟั งแล้วจาไว้
ข. ฟั งอย่างตัง้ อกตัง้ ใจ
ค. ฟั งแล้วคิดตาม
ง. ฟั งแล้วนาไปปฏิบตั ิ
10. ถ้านัก เรียนอยากประสบความสาเร็จจะต้องมีคุณธรรม
ข้อใด
ก. ความเพียร
ข. ความสามัคคี
ค. ความกตัญญู
ง. ความเมตตา
ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 3, 5
ส 1.2 ข้อ 2
ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ชาวพุทธตัวอย่าง
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาประวัตขิ องชาวพุทธตัวอย่าง และตัวอย่างการทาความดีของบุคคลในประเทศ ทาให้เห็นคุณค่าของการทา
ความดีและสามารถนาไปเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.6/3

ป.6/5
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด
ชื่นชมการทาความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา พร้อมทัง้ บอกแนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ

1) ประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และบอกข้อคิดจากประวัตศิ าสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนดได้
2) ชื่นชมการทาความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา พร้อมทัง้ บอกแนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ศาสนิกชนตัวอย่าง
- พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส
2) ตัวอย่างการกระทาความดีของบุคคลในประเทศ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
3) ทักษะการสร้างความรู้

2) ทักษะการวิเคราะห์
4) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
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(ชั่วโมงที่ 1)

3. ใฝ่ เรียนรู้
6. กิ จกรรมการเรียนรู้

 วิ ธีสอนแบบโมเดลซิ ปปา (CIPPA Model)
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง ชาวพุทธทีด่ ี ชีวมี ีสขุ
ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรู้เดิ ม
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

3. ครูทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียน โดยให้ตอบคาถามต่อไปนี้
- นักเรียนมีความประทับใจชาวพุทธตัวอย่างท่านใด
- คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่างแต่ละท่าน
คืออะไร
- นักเรียนเคยปฏิบตั ติ นตามแนวทางของชาวพุทธตัวอย่างใน
เรื่องใดบ้าง และผลของการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างไร
4. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงความสาคัญของการปฏิบตั ติ น
ตามแบบอย่างทีด่ ขี องชาวพุทธตัวอย่าง

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

2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละ
กลุ่มจับคู่กนั เป็ น 3 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง ชาว
พุทธตัวอย่าง จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ศึกษาความรูเ้ รื่อง พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
- คู่ท่ี 2 ศึกษาความรูเ้ รื่อง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระปรมานุชติ ชิโนรส
- คู่ท่ี 3 ศึกษาความรูเ้ รื่อง บุคคลทีก่ ระทาความดีในประเทศ
จากนัน้ บันทึกความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 การศึกษาประวัติของชาวพุทธตัวอย่างจะมี
ผลดีอย่างไร
(ทาให้ได้ขอ้ คิด คุณธรรม อันเป็นแบบอย่างการ
ดาเนินชีวติ )

ขัน้ ที่ 3 ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิ ม
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —
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สมาชิกแต่ละคู่ทาความเข้าใจความรูใ้ หม่ทค่ี ู่ของตนได้ศกึ ษาเชื่อมโยงกับ
คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่างกับชาวพุทธตัวอย่างท่านอื่นที่
นักเรียนเคยศึกษามา (ชั่วโมงที่ 2)

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอภิปรายแลกเปลีย่ นความรูเ้ กีย่ วกับประวัตขิ องชาว
พุทธตัวอย่างทีต่ นได้ศกึ ษามาในประเด็นสาคัญ และผลัดกันซักถามในประเด็น
ข้อสงสัยจนมีความเข้าใจกระจ่างชัดเจน

ขัน้ ที่ 5 สรุปและจัดระเบียบความรู้
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.1

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาเกีย่ วกับชาว
พุทธตัวอย่างลงในใบงานที่ 1.1 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนได้ข้อคิ ดและคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่างในเรื่อง
ใดบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 6 ปฏิ บตั ิ และ/หรือแสดงผลงาน
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.1

สมาชิกแต่ละกลุ่มนาเสนอใบงานที่ 1.1 หน้าชัน้ เรียนแล้วให้เพื่อนกลุ่มอื่น
ช่วยแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง

ขัน้ ที่ 7 ประยุกต์ใช้ความรู้
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.2

3. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่าง แล้วบันทึกลงในสมุดบันทึกความดี
4. ครูให้นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง คนดีที่น่าชื่นชม เป็ น
การบ้าน แล้วนาส่งครูในชัวโมงเรี
่
ยนต่อไป
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนสามารถนาแบบอย่างที่ดีของชาว
พุทธตัวอย่างไปประยุกต์ปฏิ บตั ิ ได้อย่างไร
บ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมผลการปฏิ บตั ิ ตนของสมาชิ กแต่ละคนจัดทาเป็ นรายงานผลการปฏิ บตั ิ
ตนตามแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่าง โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของชาวพุทธตัวอย่าง
2) การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของชาวพุทธตัวอย่าง
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3) การอภิปรายการทาความดีของบุคคลในประเทศตามหลั
ศาสนาป.6พร้อมทัง้ บอกแนวทางการปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
ตรวจใบงานที่ 1.1
ตรวจใบงานที่ 1.2
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้
ตรวจรายงานผลการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่าง
ของชาวพุทธตัวอย่าง

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
ใบงานที่ 1.1
ใบงานที่ 1.2
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบประเมินรายงานผลการปฏิบตั ติ นตาม
แบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่าง

เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 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.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) สมทรง บุญญฤทธิ.์ 2545. มารยาทชาวพุทธ. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.
(2) เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.6.
นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า.
3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง
4) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง คนดีทน่ี ่าชื่นชม
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรายงานผลการปฏิบตั ิตนตามแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่าง
ลาดับที่
1
2
3

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

(ชิ้นงานที่ 1)

1

การปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของชาวพุทธ
ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ
ของชาวพุทธตัวอย่าง
การอภิปรายการทาความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา
พร้อมทัง้ บอกแนวทางการปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ
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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ใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง ชาวพุทธตัวอย่าง
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงแบบอย่างการทาความดีของชาวพุทธตัวอย่าง

แบบอย่างการทาความดี
ของชาวพุทธตัวอย่าง

บทสรุป
 นักเรียนสามารถนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่างไปประยุกต์ปฏิบตั ิ ดังนี้
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ใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง ชาวพุทธตัวอย่าง
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงแบบอย่างการทาความดีของชาวพุทธตัวอย่าง

แบบอย่างการทาความดี
ของชาวพุทธตัวอย่าง

บทสรุป
 นักเรียนสามารถนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของชาวพุทธตัวอย่างไปประยุกต์ปฏิบตั ิ ดังนี้

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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เฉลย

ใบงานที่ 1.2 เรือ่ ง คนดีที่น่าชื่นชม
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ทรงทานุบารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างไรบ้าง

2. การประดิษฐ์ตวั อักษรไทยของพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร

3. สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส ทรงเชีย่ วชาญด้านใด และมีผลงานใดเป็ นทีร่ จู้ กั

4. สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส ทรงทาประโยชน์ให้กบั พระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง

5. การปฏิบตั ติ นของ ธงไชย แมคอินไตย์ ในเรื่องใดทีน่ กั เรียนควรถือเป็ นแบบอย่าง
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ใบงานที่ 1.2 เรือ่ ง คนดีที่น่าชื่นชม

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ทรงทานุบารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างไรบ้าง
สร้างวัด พระพุทธรูป และพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระแท่นมนังคศิลาบาตรตัง้ ไว้กลางดงตาล เพือ่ ให้พระสงฆ์ได้
นังแสดงพระธรรมเทศนาบนพระแท่
่
นทุกวันพระ

2. การประดิษฐ์ตวั อักษรไทยของพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
คนไทยใช้ตวั อักษรในการบันทึกและถ่ายทอดพระพุทธศาสนา ทาให้ดารงอยู่และสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

3. สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส ทรงเชีย่ วชาญด้านใด และมีผลงานใดเป็ นทีร่ จู้ กั
ในด้านกวี ผลงาน อาทิ ลิลติ ตะเลงพ่าย ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก เป็นต้น

4. สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส ทรงทาประโยชน์ให้กบั พระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง
ทรงเป็นประธานการปกครองคณะสงฆ์ทรงดาริทจี ่ ะคืนพระไตรปิฎกและส่งสมณทูตไทย 10 รูป ไปเชือ่ มไมตรีกบั ลังกา
เพือ่ กระชับความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา

5. การปฏิบตั ติ นของ ธงไชย แมคอินไตย์ ในเรื่องใดทีน่ กั เรียนควรถือเป็ นแบบอย่าง
เรือ่ งความกตัญญูต่อมารดา และมีความเพียรพยายาม ทุ่มเทให้กบั การทางานเต็มที ่

216

พระพุทธศาสนา ป.6

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

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
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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

222

พระพุทธศาสนา ป.6

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 มรรยาทชาวพุทธ
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การมีมรรยาทในการปฏิบตั ติ นต่อพระสงฆ์ในการถวายของและการฟั งธรรมอย่างเหมาะสม การปฏิบตั ติ นตามแนวทาง
ของพระพุทธศาสนิกชน เพือ่ ประโยชน์ต่อศาสนาเป็ นสิง่ ทีศ่ าสนิกชนพึงปฏิบตั ิ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.2
ป.6/2 มีมรรยาทของความเป็ นศาสนิกชนทีด่ ตี ามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) ปฏิบตั ติ นต่อพระภิกษุได้อย่างเหมาะสม
2) อธิบายการปฏิบตั ติ นตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนเพือ่ ประโยชน์ต่อศาสนาได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• มรรยาทของศาสนิกชน

- การถวายของแก่พระภิกษุ
- การปฏิบตั ติ นในขณะฟั งธรรม
- การปฏิบตั ติ นตามแนวทางของพุทธศาสนิกชน เพือ่ ประโยชน์ต่อศาสนา
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสารวจค้นหา
3) ทักษะการวิเคราะห์
5) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
4) ทักษะการสังเคราะห์

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

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

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บุคคลผูส้ าธิต

1. ครูให้ตวั แทนนักเรียนทีไ่ ด้รบั การฝึกมรรยาทชาวพุทธมาสาธิต
ทีห่ น้าชัน้ เรียน ดังนี้
4) การถวายของแก่พระสงฆ์
5) การปฏิบตั ติ นในขณะฟั งธรรม
6) การปฏิบตั ติ นตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์
ต่อศาสนา
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
สื่อการเรียนรู้ : บุคคลผูส้ าธิต

นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับมรรยาทชาวพุทธตามแบบของผูท้ ม่ี า
สาธิตมรรยาทชาวพุทธให้ดู ครูคอยติดตามการฝึกปฏิบตั ขิ องนักเรียน และ
คอยเสนอแนะเพิม่ เติม

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

—

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

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

4. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั มิ รรยาทชาวพุทธเกีย่ วกับการถวาย
ของแก่พระสงฆ์ การปฏิบตั ติ นในขณะฟั งธรรม การปฏิบตั ติ นตาม
แนวทางของพุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์ต่อศาสนา ให้เกิดความ
ชานาญ
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1. การถวายสิ่ งของแก่พระสงฆ์ของผู้ชายและ
ผู้หญิ งมีความแตกต่างกันอย่างไร
(1. ผูช้ ายนัง่ คุกเข่าบนส้นเท้า ผูห้ ญิงนั ่ง
พับเพียบหรือนัง่ บนส้นเท้า
2. ผูช้ ายถวายของให้ถงึ มือพระสงฆ์ ผูห้ ญิงวาง
สิง่ ของบนผ้าทีพ่ ระสงฆ์ทอดมารับประเคน)
2. การฟังธรรมให้ได้ผลดีนัน้ ควรปฏิ บตั ิ อย่างไร
(ตัง้ ใจฟั งด้วยความเคารพ สารวมจับใจความที ่
ฟั ง)

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานการสาธิตมรรยาทชาวพุทธที่
หน้าชัน้ เรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง
6. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี เป็ น
การบ้าน แล้วนาส่งครูตามระยะเวลาทีก่ าหนด
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสาธิ ตการปฏิ บตั ิ ตนตามมรรยาทชาวพุทธ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
ดังนี้
1) การถวายของแก่พระสงฆ์
2) การปฏิบตั ติ นในขณะฟั งธรรม
3) การปฏิบตั ติ ามแนวทางของพุทธศาสนิกชนเพือ่ ประโยชน์ต่อศาสนา

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรือ่ ง ชาวพุทธทีด่ ี ชีวมี ีสขุ
7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
สังเกตการสาธิตการปฏิบตั ติ นตามมรรยาท
ชาวพุทธ

เครื่องมือ

เกณฑ์
ใบงานที่ 2.1
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินการสาธิตการปฏิบตั ติ นตามมรรยาท ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ชาวพุทธ

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) บุคคลผูส้ าธิต
2) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ชาวพุทธทีด่ ี
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการสาธิตการปฏิบตั ิตนตามมรรยาทชาวพุทธ
ลาดับที่
1
2
3

รายการประเมิ น

3

(ชิ้นงานที่ 2)

ระดับคะแนน
2

1

การถวายของแก่พระสงฆ์
การปฏิบตั ติ นในขณะฟั งธรรม
การปฏิบตั ติ ามแนวทางของพุทธศาสนิกชนเพือ่ ประโยชน์
ต่อศาสนา
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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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามให้ถูกต้อง
1. เพราะเหตุใด จึงต้องมีการประเคนสิง่ ของและอาหารแก่พระสงฆ์

2. การประเคนสิง่ ของแก่พระสงฆ์ ผูช้ ายและผูห้ ญิงปฏิบตั แิ ตกต่างกันอย่างไร

3. การฟั งธรรมให้ได้ผลดี ผูฟ้ ั งควรปฏิบตั ติ นอย่างไร

4. การฟั งธรรม มีประโยชน์อย่างไร

5. นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ นเพือ่ ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาได้อย่างไรบ้าง
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ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง ชาวพุทธที่ดี

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามให้ถูกต้อง
1. เพราะเหตุใด จึงต้องมีการประเคนสิง่ ของและอาหารแก่พระสงฆ์
เพราะพระสงฆ์เป็นผูม้ สี ถานภาพต่างจากคนธรรมดาสามัญทัวไป
่ พระสงฆ์ถอื เป็นองค์ประกอบของพระรัตนตรัย
ซึง่ พระสงฆ์จะหยิบอาหารมาฉันเอง โดยไม่มผี ูป้ ระเคนไม่ได้

2. การประเคนสิง่ ของแก่พระสงฆ์ ผูช้ ายและผูห้ ญิงปฏิบตั แิ ตกต่างกันอย่างไร
ท่านั ่ง ผูช้ ายจะนังคุ
่ กเข่าบนส้นเท้า ปลายเท้าตัง้ ค้อมตัวลงเล็กน้อย ส่วนผูห้ ญิงนั ่งพับเพียบหรือนั ่งบนส้นเท้า
ท่าประเคน ผูช้ ายส่งถวายให้ถงึ มือพระผูร้ บั ประเคน ส่วนผูห้ ญิงวางสิง่ ของลงบนผ้าทีพ่ ระทอดรับประเคน

3. การฟั งธรรมให้ได้ผลดี ผูฟ้ ั งควรปฏิบตั ติ นอย่างไร
ผูฟ้ ั งจะต้องตัง้ ใจฟั งด้วยความเคารพ ไม่ทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผูอ้ นื ่ และพยายามจับใจความเรือ่ งทีฟ่ ั ง เพือ่ นาไป
ปฏิบตั ใิ นโอกาสอันสมควร

4. การฟั งธรรม มีประโยชน์อย่างไร
เพือ่ ให้ผฟู้ ั งนาไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวันให้ดาเนินไปอย่างถูกต้องเกิดความสุขในครอบครัว ส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ

5. นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ นเพือ่ ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาได้อย่างไรบ้าง
การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม ประเพณี และพิธกี รรมทางศาสนา การเผยแผ่และ
ปกป้ องพระพุทธศาสนา
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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.6/3, ป.6/5) ส 1.2 (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

