หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ และศำสนพิธี
เวลา 3 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1
ส 1.2

ป.6/9
ป.6/3
ป.6/4

อธิบายลักษณะสาคัญของศาสนพิธี พิธกี รรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบตั ติ นได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี
อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธกี รรม และกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนด
และปฏิบตั ติ นได้ถูกต้อง
แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีต่ นนับถือ

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ศาสนิกชนทุกคนควรเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธกี รรม และกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาทีต่ นนับถือ และ
ปฏิบตั ติ นได้อย่างเหมาะสม สาหรับพุทธศาสนิกชนทุกคนพึงเข้าร่วมในศาสนพิธที เ่ี ป็ นพุทธบัญญัติ ศาสนพิธที เ่ี กี่ยวเนื่อง
กับพระพุทธศาสนา และแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ศาสนพิธขี องศาสนาต่างๆ
- พระพุทธศาสนา
: ศาสนพิธที เ่ี ป็ นพุทธบัญญัติ เช่น บรรพชา อุปสมบท
: ศาสนพิธที เ่ี กีย่ วเนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น ทาบุญพิธเี นื่องในวันสาคัญทางศาสนา
- ศาสนาอิสลาม เช่น การละหมาด การถือศีลอด การบาเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ
- คริสต์ศาสนา เช่น ศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป ศีลกาลัง ศีลมหาสนิท ฯลฯ
- ศาสนาฮินดู เช่น พิธศี ราทธ์ พิธบี ูชาเทวดา
2) ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร
3) พิธที อดผ้าป่ า
4) พิธที อดกฐิน
5) ระเบียบพิธใี นการทาบุญงานอวมงคล
6) การปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้องในศาสนพิธี พิธกี รรม และวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ
7) ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธกี รรม และวันสาคัญทางศาสนา
8) การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
- ขัน้ เตรียมการ
- ขัน้ พิธกี าร
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)
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4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
3) ทักษะการวิเคราะห์
5) ทักษะการสังเคราะห์

2) ทักษะการระบุ
4) ทักษะการแปลความ
6) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
3. รักความเป็ นไทย

2. ใฝ่ เรียนรู้
4. มุ่งมันในการท
่
างาน

6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
1. รายงานผลการเข้าร่วมพิธกี รรม หรือกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา (ชิ้นงานที ่ 1)
2. สาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธขี องพระพุทธศาสนา (ชิ้นงานที ่ 2)
7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

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

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิธี
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

1) ตรวจรายงานผลการเข้าร่วมพิธกี รรม หรือกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2) สังเกตการสาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธขี องพระพุทธศาสนา
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 6 เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิ ธี


นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูให้นกั เรียนเข้าร่วมพิธกี รรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา แล้วให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นว่า ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนานัน้ ชาวพุทธควรปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมอย่างไร
ขัน้ สอน
ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม คนละ 1 หัวข้อ ดังนี้
1) วันมาฆบูชา
2) วันวิสาขบูชา
3) วันอาสาฬหบูชา
4) วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา
5) วันอัฏฐมีบูชา
6) วันธรรมสวนะ
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้

1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลีย่ นความรูใ้ นวันสาคัญทีต่ นได้ศกึ ษามา ตามประเด็นทีค่ รูกาหนด
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
3. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 1.1 แล้วให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้

นักเรียนทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ความสาคัญของการปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
และผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนจัดทารายงานผลการเข้าร่วมพิ ธีกรรม หรือกิ จกรรมในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาทีเ่ หมาะสม
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เรื่องที่ 2 ศาสนพิ ธีน่ารู้

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูให้นกั เรียนฝึกกล่าวคาอาราธนาศีล 5 อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร พร้อมทัง้ บอกความหมาย เพือ่ เป็ น
การทบทวนความรู้
2. ครูให้ตวั แทนนักเรียนสาธิตขัน้ ตอนการบวช พิธที อดผ้าป่ า พิธที อดกฐิน การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ และ
การทาบุญงานอวมงคล หรือให้นกั เรียนดูสอ่ื การสอนประเภทภาพ วีดทิ ศั น์ วีซดี ี เป็ นต้น
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนกลุ่มเดิมฝึกปฏิบตั ติ นตามขัน้ ตอนของการบวช พิธที อดผ้าป่ า พิธที อดกฐิน การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
และการทาบุญงานอวมงคล ตามแบบในขัน้ ที่ 1 ครูคอยดูแลความเรียบร้อยและเสนอแนะการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับขัน้ ตอนของพิธกี รรมการบวช พิธที อดผ้าป่ า พิธที อดกฐิน การแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะ และการทาบุญงานอวมงคล ผลัดกันเสนอแนะ โดยมีครูช่วยให้คาแนะนาการปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนของศาสนพิธี แล้วผลัดกันเสนอแนะข้อบกพร่อง
2. ตัวแทนกลุ่มจับสลากเพือ่ ออกมาสาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธที ไ่ี ด้ฝึกปฏิบตั ไิ ปแล้วหน้าชัน้ เรียน กลุ่มละ 1
ศาสนพิธี ตามหัวข้อทีค่ รูกาหนดให้
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มสาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธตี ามกาหนดระยะเวลา โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
และให้ขอ้ เสนอแนะ
4. ครูอธิบายเพิม่ เติม หรือให้ตวั แทนสาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธขี องศาสนาอื่น เช่น ศาสนพิธขี องศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิ ธี
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสาธิ ตการปฏิ บตั ิ ตนในศาสนพิ ธีของพระพุทธศาสนา โดยให้
ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 6 เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิ ธี
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เกษม บุญศรี. 2538. ประเพณี ทาบุญเนื่ องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กรุงเทพฯ :
คุรุสภาลาดพร้าว.
(2) อภิธรรมมหาธาตุวทิ ยาลัย, มูลนิธ.ิ 2530. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
ธนสัมพันธ์.
(3) เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.6.
นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า.
3) วีดทิ ศั น์ วีซดี ี
4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิธี
9.2 แหล่งการเรียนรู้

−
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมพิธีกรรม
หรือกิจกรรมในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
รายการประเมิ น
1. การเข้าร่วมพิ ธีกรรมหรือ
กิ จกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
2. การบอกประโยชน์ ของการ
เข้าร่วมพิ ธีกรรม หรือ
กิ จกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

(ชิ้นงานที่ 1)

คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
พอใช้ (2)

ดี (3)

บันทึกการเข้าร่วมพิธกี รรม
หรือกิจกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา พร้อม
หลักฐานประกอบ 3 ครัง้
บอกประโยชน์ของการเข้าร่วม
พิธกี รรม หรือกิจกรรมในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
ถูกต้องชัดเจน 3 ข้อ

บันทึกการเข้าร่วมพิธกี รรม
หรือกิจกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาพร้อม
หลักฐานประกอบ 2 ครัง้
บอกประโยชน์ของการเข้าร่วม
พิธกี รรม หรือกิจกรรมในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
ถูกต้องชัดเจน 2 ข้อ

บันทึกการเข้าร่วมพิธกี รรม
หรือกิจกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาพร้อม
หลักฐานประกอบ 1 ครัง้
บอกประโยชน์ของการเข้าร่วม
พิธกี รรม หรือกิจกรรมในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
ถูกต้องชัดเจน 1 ข้อ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

5-6

ดี

3-4

พอใช้

ต่ากว่า 3

ปรับปรุง
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ปรับปรุง (1)

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินกำรสำธิตกำรปฏิบตั ิตนในศำสนพิธีของพระพุทธศำสนำ
รายการประเมิ น

คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
พอใช้ (2)

ดี (3)

(ชิ้นงานที่ 2)

ปรับปรุง (1)

1. การสาธิ ตการปฏิ บตั ิ ตน
ในศาสนพิธีของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ
พิ ธีการบวช พิ ธีทอดผ้าป่ า
พิ ธีทอดกฐิ น การแสดงตน
เป็ นพุทธมามกะ และการ
ทาบุญงานอวมงคล

สาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธที างพระพุทธศาสนา 5
พิธกี รรมได้ถูกต้องครบถ้วน
ทุกขัน้ ตอน

2. การบอกประโยชน์ ของการ
เข้าร่วมในศาสนพิ ธี

บอกประโยชน์ของการเข้าร่วม บอกประโยชน์ของการเข้าร่วม บอกประโยชน์ของการเข้าร่วม
ศาสนพิธไี ด้ถูกต้องชัดเจน 3 ข้อ ศาสนพิธี ได้ถูกต้องชัดเจน 2 ข้อ ศาสนพิธไี ด้ถูกต้องชัดเจน 1 ข้อ

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

สาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธที างพระพุทธศาสนา 3-4
พิธกี รรมได้ถูกต้องครบถ้วน
เกือบทุกขัน้ ตอน

สาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธที างพระพุทธศาสนา 1-2
พิธกี รรมได้ถูกต้องครบถ้วน
บางขัน้ ตอน

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

5-6

ดี

3-4

พอใช้

ต่ากว่า 3

ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดเพียงข้อเดียว

1. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด มีพระอริยสงฆ์องค์แรก
เกิดขึน้ ในโลก
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบชู า
ง. วันอาสาฬหบูชา
2. ปฐมเทศนาทีพ่ ระพุทธองค์แสดงให้แก่ปัญจวัคคียท์ งั ้ 5
ณ อิสปิ ตนมฤคทายวัน คือธรรมใด
ก. ธัมมจักกัปวัตตนสูตร
ข. เบญจศีล เบญจธรรม
ค. กตัญญูกตเวที
ง. โอวาท 3
3. ประโยชน์สงู สุดในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา คือข้อใด
ก. ได้ไปเทีย่ ววัด
ข. ได้พดู คุยกับเพื่อน
ค. ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ง. ได้ถวายอาหารพระสงฆ์

6. พิธที อดกฐินทีม่ เี จ้าภาพร่วมกันหลายคน เรียกว่าอะไร
ก. กฐินราษฎร์
ข. กฐินหลวง
ค. กฐินต้น
ง. กฐินสามัคคี
7. ในขณะทีพ่ ระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ เราไม่ควรทาสิง่ ใด
ก. ประนมมือ
ข. นังตั
่ วตรง
ค. พูดคุยกัน
ง. ตัง้ ใจฟั ง
8. ใครปฏิบตั ติ นในวันเข้าพรรษาได้เหมาะสม
ก. จิบ๊ ไปเวียนเทียน
ข. จอนไปตักบาตรเทโว
ค. จ้อยไหว้ศาลพระภูมิ
ง. จ้อนถวายผ้าอาบน้าฝน
9. พิธเี วียนเทียนไม่ได้มปี ฏิบตั ใิ นวันใด
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันออกพรรษา
ง. วันอาสาฬหบูชา

4. ข้อใดเป็ นคาขึน้ ต้น คาอาราธนาศีล
ก. มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง…
ข. พรัหมา จะ โลกาธปะตี…
ค. วิปัตติปะฏิพาหายะ…
ง. อิมานิ มะยัง ภันเต…
5. ถ้าต้องการให้พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ต้องกล่าวคา
อารธนาใด
ก. อาราธนาศีล
ข. อาราธนาธรรม
ค. อาราธนาปั ญญา
ง. อาราธนาพระปริตร

10. ใครปฏิบตั ติ นในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง
ก. ก้อยนังสมาธิ
่
ข. กุง้ ไปสวนสนุก
ค. ยิม้ ไปชมภาพยนตร์
ง. แย้มไปเทีย่ วบ้านเพื่อน

ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 9
ส 1.2 ข้อ 3, 4
1. ง

2. ก

3. ค

4. ก

5. ง

6. ง

7. ค

8. ง

9. ค

10. ก

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาวพุทธทีด่ คี วรเห็นความสาคัญและปฏิบตั ติ นให้ถูกต้องเหมาะสมในการเข้าร่วมพิธกี รรมและกิจกรรมในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1
ส 1.2

ป.6/9
ป.6/3

อธิบายลักษณะสาคัญของศาสนพิธี พิธกี รรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบตั ติ นได้อย่างเหมาะสม
เมื่อต้องเข้าร่วมพิธี
อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธกี รรม และกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนด
และปฏิบตั ติ นได้ถกู ต้อง

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายลักษณะสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
2) เข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบตั ติ นในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง
3) บอกประโยชน์ของการเข้าร่วมพิธกี รรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ศาสนพิธขี องศาสนาต่างๆ
- พระพุทธศาสนา
: ศาสนพิธที เ่ี ป็ นพุทธบัญญัติ เช่น บรรพชา อุปสมบท
: ศาสนาพิธที เ่ี กี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น ทาบุญพิธเี นื่องในวันสาคัญทางศาสนา
2) การปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้องในวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันธรรมสวนะ
3) ประโยชน์ของการเข้าร่วมในวันสาคัญทางศาสนา

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
4) ทักษะการวิเคราะห์
6) ทักษะการสังเคราะห์

2) ทักษะการระบุ
4) ทักษะการแปลความ
6) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
3. รักความเป็ นไทย

2. ใฝ่ เรียนรู้
4. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 6 เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิ ธี
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูให้นักเรียนเข้าร่วมพิธกี รรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนานัน้ ชาวพุทธควรปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมอย่างไร
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

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

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ 6 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา จากหนังสือ
เรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม คนละ 1 หัวข้อ ดังนี้
7) วันมาฆบูชา
8) วันวิสาขบูชา
9) วันอาสาฬหบูชา
10) วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา
11) วันอัฏฐมีบูชา
12) วันธรรมสวนะ
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้
4. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลีย่ นความรูใ้ น
วันสาคัญทีต่ นได้ศกึ ษามา ในประเด็นต่อไปนี้
1) วันสาคัญตรงกับวันใด
2) มีความสาคัญอย่างไร
3) ชาวพุทธควรปฏิบตั ติ นอย่างไรในวันสาคัญนัน้
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 นักเรียนเคยเข้าร่วมพิ ธีกรรมในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนาวันใดบ้าง ยกตัวอย่าง
ประกอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

5. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
6. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 1.1 แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้
1. นักเรียนทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ความสาคัญของการปฏิบตั ติ น
อย่างถูกต้องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 การปฏิ บตั ิ ตนอย่างถูกต้องในการเข้าร่วม
พิ ธีกรรมทางพระพุทธศาสนานัน้ ส่งผลดี
อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที ่ 4 พิ สจู น์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนจัดทารายงานผลการเข้าร่วมพิ ธีกรรม หรือกิ จกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การเข้าร่วมพิธกี รรม หรือกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2) การบอกประโยชน์ของการเข้าร่วมพิธกี รรม หรือกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาทีเ่ หมาะสม
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7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
ตรวจใบงานที่ 1.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ รักความเป็ นไทย
และมุ่งมั ่นในการทางาน
ตรวจรายงานผลการเข้าร่วมพิธกี รรม หรือ
กิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
ใบงานที่ 1.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบประเมินรายงานผลการเข้าร่วมพิธกี รรม
หรือกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) มูลนิธอิ ภิธรรมมหาธาตุวทิ ยาลัย. 2530. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
ธนสัมพันธ์.
(2) เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.6.
นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า.
3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
8.2 แหล่งการเรียนรู้

−
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมพิธีกรรม
หรือกิจกรรมในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
ลาดับที่
1
2

รายการประเมิ น

(ชิ้นงานที่ 1)

ระดับคะแนน
2

3

1

การเข้าร่วมพิธกี รรม หรือกิจกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
การบอกประโยชน์ของการเข้าร่วมพิธกี รรม หรือกิจกรรม
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
รวม

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

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

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

5–6

ดี

3–4

พอใช้

ต่ากว่า 3

ปรับปรุง
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. พุทธศาสนิกชนเวียนเทียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เพือ่ จุดประสงค์ใด

2. วันมาฆบูชาในครัง้ พุทธกาล มีเหตุการณ์สาคัญใดเกิดขึน้

3. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตพิ ระวินยั ให้พระสงฆ์อยู่จาพรรษา

4. นักเรียนควรปฏิบตั ติ นอย่างไร ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

5. นักเรียนคิดว่า การเข้าร่วมพิธกี รรมและกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างไร
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. พุทธศาสนิกชนเวียนเทียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เพือ่ จุดประสงค์ใด
เพือ่ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

2. วันมาฆบูชาในครัง้ พุทธกาล มีเหตุการณ์สาคัญใดเกิดขึน้
เกิดสิง่ มหัศจรรย์ข้นึ 4 ประการ ได้แก่ 1) พระสงฆ์ 1,250 องค์ มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย
2) พระสงฆ์ทุกองค์เป็นพระอรหันต์ 3) พระสงฆ์ทุกองค์เป็นผูท้ พี ่ ระพุทธเจ้าทรงบวชให้
4) วันนัน้ ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (เพ็ญเดือนสาม)

3. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตพิ ระวินยั ให้พระสงฆ์อยู่จาพรรษา
การทีพ่ ระสงฆ์ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงฤดูฝน ได้ไปเหยียบยา่ ต้นกล้าของชาวบ้านได้รบั ความเสียหาย ชาวบ้าน
จึงพากันติเตียน พระพุทธเจ้าทรงทราบเรือ่ ง จึงได้บญ
ั ญัตพิ ระวินยั ให้พระสงฆ์อยูจ่ าพรรษาตัง้ แต่นนั ้ มา

4. นักเรียนควรปฏิบตั ติ นอย่างไร ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ทาบุญตักบาตร สวดมนต์ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย บาเพ็ญประโยชน์ รักษาศีล นั ่งสมาธิ เวียนเทียน

5. นักเรียนคิดว่า การเข้าร่วมพิธกี รรมและกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างไร
เป็นการทานุบารุงเกื้อหนุนให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ช่วยขัดเกลากิเลสในจิตใจให้เบาบางลง และมีความสุขในการ
ดาเนินชีวติ เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนทีด่ ี
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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 คะแนน
2 คะแนน
1 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

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

แบบประเมิ น

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

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

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

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยครัง้
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั บิ างครัง้

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ(พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ศำสนพิธีน่ำรู ้
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ศาสนิกชนทีด่ คี วรศึกษาและปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อเข้าร่วมศาสนพิธี เห็นคุณค่าและความสาคัญของ
ศาสนพิธนี นั ้ ๆ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1
ส 1.2

ป.6/9
ป.6/3

ป.6/4
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)

อธิบายลักษณะสาคัญของศาสนพิธี พิธกี รรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบตั ติ นได้อย่างเหมาะสม
เมื่อต้องเข้าร่วมพิธี
อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธกี รรม และกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนาตามทีก่ าหนด
และปฏิบตั ติ นได้ถูกต้อง
แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีต่ นนับถือ

บอกลักษณะสาคัญของศาสนพิธี พิธกี รรมของศาสนาทีต่ นนับถือ หรือศาสนาอื่นๆ ได้
แสดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีต่ นนับถือได้อย่างถู กต้องเหมาะสม
ปฏิบตั ติ นในการเข้าร่วมศาสนพิธหี รือพิธกี รรมต่างๆ ได้
บอกประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธหี รือพิธกี รรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ศาสนพิธขี องศาสนาต่างๆ
- พระพุทธศาสนา
: ศาสนพิธที เ่ี ป็ นพุทธบัญญัติ เช่น บรรพชา อุปสมบท
: ศาสนาพิธที เ่ี กี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น ทาบุญพิธเี นื่องในวันสาคัญทางศาสนา
- ศาสนาอิสลาม เช่น การละหมาด การถือศีลอด การบาเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ
- คริสต์ศาสนา เช่น ศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป ศีลกาลัง ศีลมหาสนิท ฯลฯ
- ศาสนาฮินดู เช่น พิธศี ราทธ์ พิธบี ูชาเทวดา
2) ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร
3) พิธที อดผ้าป่ า
4) พิธที อดกฐิน
5) ระเบียบพิธใี นการทาบุญงานอวมงคล
6) การปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้องในศาสนพิธี พิธกี รรม
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(ชั่วโมงที่ 1)

7) ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธกี รรม และวันสาคัญทางศาสนา
8) การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
- ขัน้ เตรียมการ
- ขัน้ พิธกี าร
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

3) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
5) ทักษะการวิเคราะห์
7) ทักษะการสังเคราะห์

2) ทักษะการระบุ
4) ทักษะการแปลความ
6) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
3. รักความเป็ นไทย

2. ใฝ่ เรียนรู้
4. มุ่งมันในการท
่
างาน

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. วีดทิ ศั น์
4. วีซดี ี

3. ครูให้นักเรียนฝึกกล่าวคาอาราธนาศีล 5 อาราธนาธรรม อาราธนา
พระปริตร พร้อมทัง้ บอกความหมาย เพื่อเป็ นการทบทวนความรู้
4. ครูให้ตวั แทนนักเรียนสาธิตขัน้ ตอนการบวช พิธที อดผ้าป่ า พิธี
ทอดกฐิน การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ และการทาบุญงาน
อวมงคล หรือให้นักเรียนดูส่อื การสอนประเภทภาพ วีดทิ ศั น์ วีซดี ี
เป็ นต้น หรือศึกษาความรูเ้ พิม่ เติมจากหนังสือเรียน และหนังสือ
ค้นคว้าเพิม่ เติม
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาใดบ้าง และมีขนั ้ ตอนการ
ปฏิ บตั ิ อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

(ชั่วโมงที่ 1-2)

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : −

นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ฝึกปฏิบตั ติ นตาม
ขัน้ ตอนของการบวช พิธที อดผ้าป่ า พิธที อดกฐิน การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
และการทาบุญงานอวมงคล ตามแบบในขัน้ ที่ 1 ครูคอยดูแลความเรียบร้อย
และเสนอแนะการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับขัน้ ตอนของพิธกี รรมการบวช พิธี
ทอดผ้าป่ า พิธที อดกฐิน การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ และการทาบุญงาน
อวมงคล ผลัดกันเสนอแนะ โดยมีครูชว่ ยให้คาแนะนาการปฏิบตั ติ นที่
ถูกต้องเหมาะสม

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนของศาสนพิธี ผลัดกัน
เสนอแนะข้อบกพร่อง
2. ตัวแทนกลุ่มจับสลากเพื่อออกมาสาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธที ่ี
ได้ฝึกปฏิบตั ไิ ปแล้วหน้าชัน้ เรียน กลุ่มละ 1 ศาสนพิธี ตามหัวข้อ
ดังนี้
1) พิธที อดผ้าป่ า
2) พิธที อดกฐิน
3) การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
4) การทาบุญงานอวมงคล
3. ครูอธิบายเพิม่ เติมแล้วให้ตวั แทนนักเรียนสาธิตการปฏิบตั ติ นใน
ศาสนพิธขี องศาสนาอื่น เช่น ศาสนพิธขี องศาสนาคริสต์ ศาสนา
อิสลาม ศาสนาฮินดู
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิ ธี
เสร็จแล้วนาส่งครูตามระยะเวลาทีก่ าหนด
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 นักเรียนมีความประทับใจในการปฏิ บตั ิ ตน
ในศาสนพิ ธีใดบ้าง การปฏิ บตั ิ ดงั กล่าวมี
ประโยชน์หรือคุณค่าต่อการดาเนิ นชีวิตหรือ
ต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

(ชั่วโมงที่ 2)

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสาธิ ตการปฏิ บตั ิ ตนในศาสนพิ ธีของพระพุทธศาสนา โดยให้ครอบคลุมประเด็น
ตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การสาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธขี องพระพุทธศาสนาเกีย่ วกับพิธกี ารบวช พิธที อดผ้าป่ า พิธที อดกฐิน การแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ และการทาบุญงานอวมงคล
2) การบอกประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธี



นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 6 เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิ ธี

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ รักความเป็ นไทย และ
มุ่งมั ่นในการทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
สังเกตการสาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธขี อง
พระพุทธศาสนา

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
แบบประเมินการสาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธี
ของพระพุทธศาสนา

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) เกษม บุญศรี. 2538. ประเพณี ทาบุญเนื่ องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กรุงเทพฯ :
คุรุสภาลาดพร้าว
(2) อภิธรรมมหาธาตุวทิ ยาลัย, มูลนิธ.ิ 2530. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
ธนสัมพันธ์.
(3) เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.6.
นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า.
3) วีดทิ ศั น์ วีซดี ี
4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิธี
8.2 แหล่งการเรียนรู้

−
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินกำรสำธิตกำรปฏิบตั ิตนในศำสนพิธีของพระพุทธศำสนำ
ลาดับที่

รายการประเมิ น

1

การสาธิตการปฏิบตั ติ นในศาสนพิธขี องพระพุทธศาสนา
เกีย่ วกับพิธกี ารบวช พิธที อดผ้าป่ า พิธที อดกฐิน การแสดงตน
เป็ นพุทธมามกะ และการทาบุญงานอวมงคล

2

การบอกประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธี

ระดับคะแนน
2

3

(ชิ้นงานที่ 2)

1

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

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

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

5-6

ดี

3-4
ต่ากว่า 3

พอใช้
ปรับปรุง
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศำสนพิธี
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ถ้าต้องการให้พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ต้องกล่าวคาอาราธนาใด

2. การบรรพชาและอุปสมบท แตกต่างกันอย่างไร

3. ถ้าครอบครัวของนักเรียนจะทอดผ้าป่ า ควรเตรียมการอย่างไร

4. การทอดกฐิน มีขนั ้ ตอนโดยสรุปอย่างไร

5. นักเรียนคิดว่าการเข้าร่วมในศาสนพิธมี ปี ระโยชน์ต่อตนเองและศาสนาอย่างไร

6. นักเรียนสืบค้นความรูเ้ กีย่ วกับพิธกี รรมของศาสนาอื่นทีน่ กั เรียนสนใจ 1 พิธกี รรม พร้อมบอกความสาคัญของ
พิธกี รรมนัน้ และเขียนขัน้ ตอนการปฏิบตั โิ ดยสรุป
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ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง ศำสนพิธี

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ถ้าต้องการให้พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ต้องกล่าวคาอาราธนาใด
อาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร

2. การบรรพชาและอุปสมบท แตกต่างกันอย่างไร
การบรรพชาเป็นการบวชสามเณร ผูท้ จี ่ ะบวชได้ตอ้ งมีอายุตงั ้ แต่ 7 ปี ขึ้นไป เมือ่ เข้าบรรพชาแล้วต้องรักษาศีล 10 ข้อ
ส่วนการอุปสมบทเป็นการบวชพระภิกษุสงฆ์ ผูท้ จี ่ ะบวชต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เมือ่ เข้าอุปสมบทแล้วต้องรักษาศีล 227 ข้อ

3. ถ้าครอบครัวของนักเรียนจะทอดผ้าป่ า ควรเตรียมการอย่างไร
1) จัดกองผ้าป่ า โดยจะต้องจัดเตรียมสิง่ ของทอดผ้าป่ าใส่ภาชนะ แล้วนากิง่ ไม้ปักลงในภาชนะแล้วนาผ้าจีวรหรือสบง
พาดไว้กบั กิง่ ไม้ 1 ผืน
2) นาผ้าป่ าทีจ่ ดั ไปไว้วดั อาจจะจัดขบวนแห่หรือไม่จดั ขบวนแห่กไ็ ด้

4. การทอดกฐิน มีขนั ้ ตอนโดยสรุปอย่างไร
1) จองกฐินวัดราษฎร์วดั ใดวัดหนึง่ ทีต่ อ้ งการทอดกฐิน 2) เมือ่ จองกฐินเรียบร้อยแล้ว จึงเตรียมผ้ากฐินและเครือ่ งบริขาร
3) จัดตัง้ องค์กฐิน 4) ถวายกฐิน

5. นักเรียนคิดว่า การเข้าร่วมในศาสนพิธี มีประโยชน์ต่อตนเองและศาสนาอย่างไร

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

6. นักเรียนสืบค้นความรูเ้ กีย่ วกับพิธกี รรมของศาสนาอื่นทีน่ กั เรียนสนใจ 1 พิธกี รรม พร้อมบอกความสาคัญของ
พิธกี รรมนัน้ และเขียนขัน้ ตอนการปฏิบตั โิ ดยสรุป

(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
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

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

แบบประเมิ น

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.6/9) ส 1.2 (ป.6/3, ป.6/4)
 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

