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

ป.2/3

ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามทีก่ าหนด

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาประวัตพิ ุทธสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง จะทาให้เห็นแบบอย่างทีด่ ซี ง่ึ สามารถนาไปใช้เป็ นแบบอย่าง
ในการดาเนินชีวติ เพือ่ ให้สามารถดาเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- สามเณรราหุล
2) ชาดก
- วรุณชาดก
- วานรินทชาดก
3) ศาสนิกชนตัวอย่าง
- สมเด็จพระญาณสังวร (สุข ไก่เถื่อน)
- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการหาแบบแผน
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
3. ใฝ่ เรียนรู้

2. มีวนิ ยั
4. มีจติ สาธารณะ
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6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แผ่นพับ เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 เรื่อง ประวัตพิ ุทธสาวกและชาดก
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

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

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง สามเณรราหุล
ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร (สุข ไก่เถื่อน)
ตรวจใบงานที่ 1.3 เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความรูจ้ ากชาดก
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

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

- ตรวจแผ่นพับ เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง ประวัติพทุ ธสาวกและชาดก
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 พุทธสาวก

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูให้นกั เรียนเล่าความรูเ้ ดิมเกีย่ วกับพุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่างทีน่ กั เรียนรูจ้ กั
ขัน้ สอน
ขัน้ ที ่ 1 มีผ้นู าและมีการแบ่งหน้ าทีร่ บั ผิดชอบ

นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ เลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม
พร้อมกับกาหนดกติการ่วมกันในกลุ่ม จากนัน้ ให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการศึกษาความรู้เรื่อง
พุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่าง จากหนังสือเรียน
ขัน้ ที ่ 2 วางแผน

สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 3 คู่ ร่วมกันวางแผนการทางาน กาหนดจุดประสงค์ และขัน้ ตอนในการศึกษาความรู้
เกีย่ วกับพุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่าง ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ศึกษาความรูเ้ รื่อง สามเณรราหุล และทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง สามเณรราหุล
- คู่ท่ี 2 ศึกษาความรูเ้ รื่อง สมเด็จพระญาณสังวร (สุข ไก่เถื่อน) และทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง สมเด็จพระญาณ
สังวร (สุข ไก่เถื่อน)
- คู่ท่ี 3 ศึกษาความรูเ้ รื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) และทาใบงานที่ 1.3
เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริ ญ สุวฑฺฒโน)
ขัน้ ที ่ 3 ปฏิ บตั ิ ตามแผน

สมาชิกในแต่ละกลุ่มปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และนาความรูท้ ไ่ี ด้
จากการศึกษามาทาใบงาน
ขัน้ ที ่ 4 ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน

สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มนาผลงานในใบงานทีต่ นเองรับผิดชอบมาเล่าสูก่ นั ฟั ง จากนัน้ สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบในใบงาน
ขัน้ ที ่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา

สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้ดขี น้ึ จากนัน้ ส่งตัวแทนกลุ่มออกนาเสนอใบงานที่
หน้าชัน้ เรียน โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ สรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาความรูเ้ รื่อง ประวัตพิ ุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่าง
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เรื่องที่ 2 ชาดก

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ

ขัน้ ที่ 1 เตรียมการ
1. ครูทบทวนบทเรียนทีน่ กั เรียนเคยเรียนชาดกไปแล้ว โดยให้ตอบคาถามตามทีก่ าหนด จากนัน้ ครูอธิบายเชื่อมโยง
ให้นกั เรียนเห็นความสาคัญของชาดก
2. ครูเล่าเรื่อง วรุณชาดก และวานรินทชาดก ให้นกั เรียนฟั ง จากนัน้ ให้นกั เรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรูเ้ พิม่ เติม
ในเรื่อง วรุณชาดก และวานรินทชาดก จากหนังสือเรียน
3. ครูให้นกั เรียนร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นสาคัญของเรื่อง เพือ่ นาไปสูก่ ารแสดง
ขัน้ ที่ 2 แสดง
1. ครูให้นกั เรียนตอบคาถามในประเด็นสาคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญของชาดก และข้อคิดหรือคุณธรรมทีไ่ ด้จาก
ชาดก
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มตัดสินใจเลือกแสดงบทบาทสมมุตใิ นชาดกเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสมัครใจ โดยเป็ น
ความคิดเห็นของส่วนรวม จากนัน้ ให้แต่ละกลุ่มเลือกผูแ้ สดงทีใ่ กล้เคียงกับบทบาทของเรื่อง
3. สมาชิกในกลุ่มทีไ่ ม่ได้เป็ นผูแ้ สดง จะทาหน้าทีจ่ ดั ฉากการแสดง จากนัน้ ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนทาหน้าที่
สังเกตการณ์กลุ่มละ 1 คน
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการแสดง โดยมีครูเป็ นผูใ้ ห้คาเสนอแนะเพิม่ เติม
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริม่ แสดงบทบาทสมมุตเิ กีย่ วกับชาดกในเรื่องตามทีก่ ลุ่มเลือก ภายในเวลา 5-7 นาที
หรือตามความเหมาะสม
ขัน้ ที่ 3 วิ เคราะห์และอภิ ปราย
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย และตอบคาถามเกีย่ วกับชาดกทัง้ 2 เรื่อง ตามประเด็นทีก่ าหนด
ขัน้ ที่ 4 แสดงเพิ่ มเติ ม
ครูให้นกั เรียนกลุ่มทีแ่ สดงบทบาทสมมุตยิ งั ไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตามประเด็นทีค่ รูกาหนด ออกมาแสดงบทบาทสมมุติ
ใหม่อกี ครัง้
ขัน้ ที่ 5 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป
1. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
2. นักเรียนแต่ละคนบันทึกข้อคิดทีไ่ ด้จากการแสดงบทบาทสมมุตเิ กีย่ วกับชาดก ลงในสมุด
3. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความรู้จากชาดก เป็ นการบ้าน
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• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทาแผ่นพับ เรื่อง พุทธสาวกและชาดก โดยให้ครอบคลุม
ประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง ประวัติพทุ ธสาวกและชาดก
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สามเณรราหุล
ใบงานที่ 1.2 เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร (สุข ไก่เถื่อน)
ใบงานที่ 1.3 เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความรูจ้ ากชาดก

9.2 แหล่งการเรียนรู้

—

176

พระพุทธศาสนา ป.2

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
รายการประเมิ น
1. การสรุปสาระสาคัญ
ของพุทธสาวก
ศาสนิ กชนตัวอย่าง
และชาดก
2. การวิ เคราะห์คณ
ุ ธรรม
และข้อคิ ดที่ได้จาก
การศึกษาประวัติ
พุทธสาวก ศาสนิ กชน
ตัวอย่าง และชาดก
3. การเสนอแนะแนวทาง
ในการนาคุณธรรม
อันเป็ นแบบอย่าง
ของพุทธสาวก
ศาสนิ กชนตัวอย่าง
และชาดกไปใช้
ในชีวิตประจาวัน

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
สรุปสาระสาคัญของพุทธสาวก สรุปสาระสาคัญของพุทธสาวก สรุปสาระสาคัญของพุทธสาวก
ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
ได้ถูกต้องชัดเจน ครบทัง้
ได้ถูกต้องชัดเจน 3-4 เรื่อง
ได้ถูกต้องชัดเจน 1-2 เรื่อง
5 เรื่อง
วิเคราะห์คุณธรรมและข้อคิดที่ วิเคราะห์คุณธรรมและข้อคิดที่
ได้จากการศึกษาประวัติ
ได้จากการศึกษาประวัติ
พุทธสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง พุทธสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง
และชาดกได้ถูกต้องชัดเจน
และชาดกได้ถูกต้องชัดเจน
ครบทัง้ 5 เรื่อง
3-4 เรื่อง

วิเคราะห์คุณธรรมและข้อคิดที่
ได้จากการศึกษาประวัติ
พุทธสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง
และชาดกได้ถูกต้องชัดเจน
1-2 เรื่อง

เสนอแนะแนวทางในการนา
คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
ของพุทธสาวก ศาสนิกชน
ตัวอย่าง และชาดกไปใช้
ในชีวติ ประจาวันได้ถูกต้อง
เหมาะสม 3 แนวทางขึน้ ไป

เสนอแนะแนวทางในการนา
คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
ของพุทธสาวก ศาสนิกชน
ตัวอย่าง และชาดกไปใช้
ในชีวติ ประจาวันได้ถูกต้อง
เหมาะสม 1 แนวทาง

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

เสนอแนะแนวทางในการนา
คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
ของพุทธสาวก ศาสนิกชน
ตัวอย่าง และชาดกไปใช้
ในชีวติ ประจาวันได้ถูกต้อง
เหมาะสม 2 แนวทาง

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9
5-7

ดี
พอใช้

ต่ากว่า 5

ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
คาชี้แจง

ให้นกั เรียน X ทับตัวอักษรหน้ าข้อความที่เป็ น คาตอบที่ถูกต้อ งที่สุดเพียงข้อ เดียว

1. เมื่อสามเณรราหุลประสูตใิ ครเป็ นผูอ้ ุทานว่า “ราหุลงั ชาตัง
บ่วงเกิดขึน้ แล้ว พันธะนัง ชาตัง เครื่องผูกพันเกิดขึน้ แล้ว”
ก. พระนางพิมพา
ข. เจ้าชายสิทธัตถะ
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ

6. ชาดกมีวธิ สี อนธรรมอย่างไร
ก. ให้นงสมาธิ
ั่
เพื่อฝึกจิตใจ
ข. ยกสิง่ ต่างๆ มาเปรียบเทียบเป็ นรูปธรรม
ค. ยกสิง่ ต่างๆ มาเปรียบเทียบเป็ นนามธรรม
7. วานรินทชาดกให้คติธรรมแก่ผอู้ า่ นอย่างไร
ก. ผูท้ ม่ี คี วามอดทนย่อมได้โอกาสทีด่ ใี นชีวติ

2. ใครเป็ นผูบ้ วชให้สามเณรราหุล
ก. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ข. พระโมคลัลลานะ
ค. พระสารีบุตร

ข. ผูท้ โ่ี ง่เขลาย่อมถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ร่าไป
ค. ผูท้ ม่ี ปี ัญญาย่อมแก้ไขปัญหาโดยใช้ปัญญา

3. ทรัพย์อนั ประเสริฐทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กบั สามเณร
ราหุลคืออะไร
ก. ธรรมมะ
ข. ทรัพย์สนิ
ค. ความรัก

8. ชาดกเป็ นเรื่องเกีย่ วกับอะไร
ก. อดีตชาติของพระพุทธเจ้า
ข. ปั จจุบนั ชาติของพระพุทธเจ้า
ค. อนาคตชาติของพระพุทธเจ้า

9. วรุณชาดก เป็ นชาดกทีม่ สี าเหตุมาจากเรื่องใด
ก. ความโลภ
ข. ความเห็นแก่ตวั
ค. ความเกียจคร้าน

4. สามเณรราหุล ได้รบั การยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า
เป็ นเลิศในทางใด
ก. เป็ นผูเ้ ลิศในทางปัญญา
ข. เป็ นผูเ้ ลิศในทางใฝ่ การศึกษา
ค. เป็ นผูเ้ ลิศในการเทศนาสั ่งสอนชาวพุทธมามกะ
5. พระรูปเหมือนของสมเด็จพระญาณสังวร (สุข ไก่เถื่อน)
ตัง้ อยู่ ณ ทีใ่ ด
ก. หน้าอุโบสถวัดพระศรีสรรเพ็ชร

10. ข้อใด คือธรรมทีไ่ ด้จากวรุณชาดก
ก. การแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญาและคุณธรรม จะทาให้
ล่วงพ้นภัยได้
ข. ก่อนทางานใดก็ตามควรพิจารณาตามความสาคัญ
ก่อนหลัง
ค. พึงระงับความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ

ข. หน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
ค. หน้าพระอุโบสถวัดราชสิทธาราม

1. ข

2. ค

3. ก

4. ข

5. ค

6. ข

7. ค

8. ก

9. ค

10. ข

ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 3
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ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พุทธสาวก
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาประวัตพิ ุทธสาวก จะทาให้เห็นแบบอย่างการดาเนินชีวติ ทีด่ ี ทีค่ วรนามาเป็ นแบบอย่างในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.2/3

ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตพิ ุทธสาวกและศาสนิกชนตัวอย่างได้
2) สามารถนาแบบอย่างทีด่ จี ากการศึกษาประวัตพิ ุทธสาวกและศาสนิกชนตัวอย่างไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวันได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- สามเณรราหุล
2) ศาสนิกชนตัวอย่าง
- สมเด็จพระญาณสังวร (สุข ไก่เถื่อน)
- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการหาแบบแผน
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
3. ใฝ่ เรียนรู้

2. มีวนิ ยั
4. มีจติ สาธารณะ
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง ประวัติพทุ ธสาวกและชาดก

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูให้นักเรียนเล่าความรูเ้ ดิมเกีย่ วกับพุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่าง
ทีน่ ักเรียนรูจ้ กั

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้ :

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2. ใบงานที่ 1.1-1.3

ขัน้ ที ่ 1 มีผ้นู าและมีการแบ่งหน้ าทีร่ บั ผิดชอบ
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ 6 คน ตามความสมัครใจ เลือกหัวหน้า
กลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม พร้อมกับกาหนดกติกา
ร่วมกันในกลุม่ จากนัน้ ให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบใน
การศึกษาความรูเ้ รื่อง พุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่าง จากหนังสือเรียน
ขัน้ ที ่ 2 วางแผน
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 3 คู่ ร่วมกันวางแผนการทางาน
กาหนดจุดประสงค์ และขัน้ ตอนในการศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับ
พุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่าง ดังนี้
- คู่ท่ี 1 ศึกษาความรูเ้ รื่อง สามเณรราหุล และทาใบงานที่ 1.1
เรื่อง สามเณรราหุล
- คู่ท่ี 2 ศึกษาความรูเ้ รื่อง สมเด็จพระญาณสังวร (สุข ไก่เถื่อน)
และทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร
(สุข ไก่เถื่อน)
- คู่ท่ี 3 ศึกษาความรูเ้ รื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) และทาใบงานที่ 1.3 เรื่อง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
(เจริญ สุวฑฺฒโน)
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนคิ ดว่า การศึกษาประวัติพุทธสาวก
และชาวพุทธตัวอย่าง มีผลดีอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที ่ 3 ปฏิ บตั ิ ตามแผน
สมาชิกในแต่ละกลุ่มปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษา
มาทาใบงาน
ขัน้ ที ่ 4 ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน

1. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มนาผลงานในใบงานทีต่ นเองรับผิดชอบ
มาเล่าสู่กนั ฟั ง
2. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบ
ในใบงาน
ขัน้ ที ่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา
สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้ดขี น้ึ
จากนัน้ ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอใบงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยมีครู
เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาความรูเ้ รื่อง ประวัติ
พุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่าง
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนได้ข้อคิ ดและคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างจากการศึกษาประวัติพุทธสาวก
และชาวพุทธตัวอย่างอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
ตรวจใบงานที่ 1.1
ตรวจใบงานที่ 1.2
ตรวจใบงานที่ 1.3
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้
และมีจติ สาธารณะ

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
ใบงานที่ 1.1
ใบงานที่ 1.2
ใบงานที่ 1.3
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สามเณรราหุล
ใบงานที่ 1.2 เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร (สุข ไก่เถื่อน)
ใบงานที่ 1.3 เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สามเณรราหุล
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนจับคู่อภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรมและข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาประวัตขิ องสามเณรราหุล
แล้วบันทึกข้อมูล

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของสามเณรราหุล มาเขียนเป็ นแนวทางในการนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน พร้อมทัง้ วาดภาพประกอบ

183

พระพุทธศาสนา ป.2

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สามเณรราหุล

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนจับคู่อภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรมและข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาประวัตขิ องสามเณรราหุล
แล้วบันทึกข้อมูล

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของสามเณรราหุล มาเขียนเป็ นแนวทางในการนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน พร้อมทัง้ วาดภาพประกอบ
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(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ใบงานที่ 1.2 เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร (สุข ไก่เถือ่ น)
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนจับคู่อภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรมและข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาประวัตขิ องสมเด็จพระญาณสังวร
(สุข ไก่เถื่อน) แล้วบันทึกข้อมูล

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของสมเด็จพระญาณสังวร (สุข ไก่เถื่อน) มาเขียนเป็ นแนวทางในการ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน พร้อมทัง้ วาดภาพประกอบ
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ใบงานที่ 1.2 เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร (สุข ไก่เถือ่ น)

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนจับคู่อภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรมและข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาประวัตขิ องสมเด็จพระญาณสังวร
(สุข ไก่เถื่อน) แล้วบันทึกข้อมูล

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของสมเด็จพระญาณสังวร (สุข ไก่เถื่อน) มาเขียนเป็ นแนวทางในการ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน พร้อมทัง้ วาดภาพประกอบ
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(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ใบงานที่ 1.3 เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนจับคู่อภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรมและข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาประวัตขิ องสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) แล้วบันทึกข้อมูล

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
มาเขียนเป็ นแนวทางในการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน พร้อมทัง้ วาดภาพประกอบ
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ใบงานที่ 1.3 เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนจับคู่อภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรมและข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาประวัตขิ องสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) แล้วบันทึกข้อมูล

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
มาเขียนเป็ นแนวทางในการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน พร้อมทัง้ วาดภาพประกอบ
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(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

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
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติได้ และบอกความหมายของเพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าที่
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน และปฏิบตั ติ นเพื่อ
สร้างความสามัคคี ปรองดองในหมู่เพื่อน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือตามหลักของศาสนา
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียน
และชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน
4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และนาไปปฏิบตั ไิ ด้
4.2 รูจ้ กั จัดสรรเวลาให้เหมาะสม
4.3 เชื่อฟั งคาสั ่งสอนของบิดา มารดา โดยไม่โต้แย้ง
4.4 ตัง้ ใจเรียน
4.5 รูจ้ กั ปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด

5. อยู่อย่างพอเพียง

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
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ระดับคะแนน
3
2
1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
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
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

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 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ชาดก เป็ นเรื่องราวเกีย่ วกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าทีพ่ ระองค์ได้บาเพ็ญบารมีต่างๆ การศึกษาชาดกจะช่วยให้เข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากยิง่ ขึน้
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.2/3

ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากชาดกได้
2) สามารถนาแบบอย่างทีด่ จี ากการศึกษาชาดกไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวันได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• ชาดก
- วรุณชาดก
- วานรินทชาดก
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการหาแบบแผน
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
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(ชั่วโมงที่ 1)

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
ขัน้ ที่ 1 เตรียมการ
สื่อการเรียนรู้ :

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2

2. ใบงานที่ 2.1

1. ครูทบทวนบทเรียนทีน่ ักเรียนเคยเรียนชาดกไปแล้ว โดยให้ตอบ
คาถามต่อไปนี้
- นักเรียนรูจ้ กั ชาดกเรื่องอะไรบ้าง
- ชาดกแต่ละเรื่องให้ขอ้ คิดสาคัญอย่างไร
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความสาคัญของชาดก และแจ้งให้
นักเรียนเข้าใจว่า ชาดกทีน่ ักเรียนจะเรียนรูต้ ่อไป คือ
- วรุณชาดก
- วานรินทชาดก
3. ครูเล่าเรื่อง วรุณชาดก และวานรินทชาดก ให้นักเรียนฟั ง
4. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ พิม่ เติมในเรื่อง วรุณชาดก และวานรินทชาดก จากหนังสือ
เรียน
5. ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นสาคัญของเรื่อง เพื่อนาไปสู่
การแสดง
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 2 แสดง
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูให้นักเรียนตอบคาถามในประเด็นสาคัญเกีย่ วกับเหตุการณ์สาคัญ
ของชาดก และข้อคิดหรือคุณธรรมทีไ่ ด้จากชาดก
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มตัดสินใจเลือกแสดงบทบาทสมมุตใิ นชาดกเรือ่ งใด
เรื่องหนึ่งตามความสมัครใจ โดยเป็ นความคิดเห็นของส่วนรวม
จากนัน้ ให้แต่ละกลุ่มเลือกผูแ้ สดงทีใ่ กล้เคียงกับบทบาทของเรื่อง
3. สมาชิกในกลุม่ ทีไ่ ม่ได้เป็ นผูแ้ สดง จะทาหน้าทีจ่ ดั ฉากการแสดง
4. ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนทาหน้าทีส่ งั เกตการณ์ กลุ่มละ 1 คน
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการแสดง โดยครูผสู้ อนเป็ นผูใ้ ห้
คาเสนอแนะ
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริม่ แสดงบทบาทสมมุตเิ กีย่ วกับชาดกในเรื่อง
ตามทีก่ ลุม่ เลือก ภายในเวลา 5-7 นาที หรือตามความเหมาะสม
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
 คติ ธรรมสาคัญจากเรื่อง วรุณชาดก คืออะไร
(การไม่พจิ ารณาว่า การงานใดควรทาก่อน หรือ
การงานใดควรทาทีหลัง ย่อมนาความเดือดร้อน
มาให้)

(ชั่วโมงที่ 2)

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที่ 3 วิ เคราะห์และอภิ ปราย
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย และตอบคาถามเกีย่ วกับชาดก
ทัง้ 2 เรื่อง ตามประเด็นทีก่ าหนด ดังนี้
1) ชาดกแต่ละเรื่องมีเหตุการณ์สาคัญอย่างไร
2) คุณธรรมทีไ่ ด้จากชาดกทัง้ สองเรื่อง ได้แก่อะไรบ้าง
3) นักเรียนสามารถนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างไปประยุกต์ใน
การดาเนินชีวติ อย่างไร
4) ผูแ้ สดงบทบาทสมมุตแิ ต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุตเิ ป็ น
อย่างไรบ้าง
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 คติ ธรรมสาคัญจากเรื่อง วานริ นทชาดก
คืออะไร
(การแก้ปัญหา โดยใช้คุณธรรมและปัญญาจะทา
ให้พน้ ภัย)

ขัน้ ที่ 4 แสดงเพิ่ มเติ ม
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูให้นักเรียนกลุ่มทีแ่ สดงบทบาทสมมุตยิ งั ไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตาม
ประเด็นทีค่ รูกาหนด ออกมาแสดงบทบาทสมมุตใิ หม่อกี ครัง้

ขัน้ ที่ 5 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

1. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยมีครูเป็ น
ผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
2. นักเรียนแต่ละคนบันทึกข้อคิดทีไ่ ด้จากการแสดงบทบาทสมมุติ
เกีย่ วกับชาดก ลงในสมุด
3. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความรู้จากชาดก
เป็ นการบ้าน

• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทาแผ่นพับ เรื่อง พุทธสาวกและชาดก โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที ่
กาหนด ดังนี้
1. การสรุปสาระสาคัญของพุทธสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
2. การวิเคราะห์คุณธรรมและข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาประวัตพิ ุทธสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
3. การเสนอแนะแนวทางในการนาคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง ประวัติพทุ ธสาวกและชาดก
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7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์
ตรวจใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.1
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ตรวจแผ่นพับ เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง พุทธสาวกและ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ชาดก

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความรูจ้ ากชาดก
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
ลาดับที่

รายการประเมิ น

1

การสรุปสาระสาคัญของพุทธสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
การวิเคราะห์คุณธรรมและข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาประวัติ
พุทธสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
การเสนอแนะแนวทางในการนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของ
พุทธสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดกไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
รวม

2
3

3

ระดับคะแนน
2

1

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

=
=
=

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7

พอใช้

ต่ากว่า 5

ปรับปรุง
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความรูจ้ ากชาดก
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ถ้านักเรียนเกียจคร้าน ไม่ยอมทาการบ้าน จะเกิดผลอย่างไร

2. คติธรรมทีไ่ ด้จากเรื่อง วรุณชาดก คืออะไร

3. คุณธรรมใดบ้าง ทีท่ าให้วานรรอดพ้นจากการเป็ นอาหารของจระเข้

4. คติธรรมทีไ่ ด้จากเรื่อง วานรินทชาดก คืออะไร

5. นักเรียนสามารถนาคติธรรมจากชาดกทัง้ 2 เรื่อง มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันของนักเรียนอย่างไร
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความรูจ้ ากชาดก

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ถ้านักเรียนเกียจคร้าน ไม่ยอมทาการบ้าน จะเกิดผลอย่างไร
ทาให้การบ้านเสร็จไม่ทนั ตามทีค่ รูกาหนด และอาจทาให้โดนครูลงโทษ

2. คติธรรมทีไ่ ด้จากเรื่อง วรุณชาดก คืออะไร
การทีบ่ ุคคลผูใ้ ดผูห้ นึง่ ไม่ได้พจิ ารณาว่า การงานใดควรทาก่อนหรือการงานใดควรทาทีหลัง ย่อมทาความเดือดร้อนให้ภายหลัง

3. คุณธรรมใดบ้าง ทีท่ าให้วานรรอดพ้นจากการเป็ นอาหารของจระเข้
1) สัจจะ ได้แก่ คาพูดทีเ่ ป็นจริง
2) ธรรม ได้แก่ ใช้ปัญญาไตร่ตรองว่า เมือ่ ทาแล้วจะได้รบั ผลเช่นไร
3) ธิติ ได้แก่ ความเพียร ตัง้ ใจแน่วแน่
4) จาคะ ได้แก่ การเสียสละ

4. คติธรรมทีไ่ ด้จากเรื่อง วานรินทชาดก คืออะไร
การแก้ปัญหาโดยใช้คุณธรรมและปั ญญา จะทาให้ล่วงพ้นภัยได้

5. นักเรียนสามารถนาคติธรรมจากชาดกทัง้ 2 เรื่อง มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันของนักเรียนอย่างไร

(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

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
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
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
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติได้ และบอกความหมายของเพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าที่
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน และปฏิบตั ติ นเพื่อ
สร้างความสามัคคี ปรองดองในหมู่เพื่อน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือตามหลักของศาสนา
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียน
และชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน
4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และนาไปปฏิบตั ไิ ด้
4.2 รูจ้ กั จัดสรรเวลาให้เหมาะสม
4.3 เชื่อฟั งคาสั ่งสอนของบิดา มารดา โดยไม่โต้แย้ง
4.4 ตัง้ ใจเรียน
4.5 รูจ้ กั ปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด

5. อยู่อย่างพอเพียง

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
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ระดับคะแนน
3
2
1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
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
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

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.2/3)
 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

