หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 4 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/1
ป.4/2
ป.4/8

อธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่ นนับถือ ในฐานะเป็ นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน
สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัตศิ าสดาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
อธิบายประวัตศิ าสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นล้วนมีความสาคัญในฐานะเป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กระทาความดี ซึง่ ศาสนิกชน
ทุกคนพึงศึกษาประวัตขิ องศาสดาทีต่ นนับถือ และนาแบบอย่างทีด่ ไี ปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ น
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
- พระพุทธศาสนา ในฐานะทีเ่ ป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
- เป็ นศูนย์รวมการทาความดีและพัฒนาจิตใจ เช่น ฝึกสมาธิ สวดมนต์ ศึกษาหลักธรรม
- เป็ นทีป่ ระกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน การทอดผ้าป่ า การเวียนเทียน การทาบุญ)
- เป็ นแหล่งทากิจกรรมทางสังคม เช่น การจัดประเพณีทอ้ งถิน่ การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารชุมชน และ
ส่งเสริมพัฒนาชุมชน
2) สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
- ตรัสรู้
- ประกาศธรรม ได้แก่ โปรดชฎิล โปรดพระเจ้าพิมพิสาร พระอัครสาวก แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

- ประวัตขิ องศาสดาของศาสนาคริสต์ และอิสลาม
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
3) ทักษะการรวบรวมข้อมูล

2) ทักษะการเชื่อมโยง

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

- กระบวนการทางานกลุ่ม
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
1
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

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

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

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

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง สรุปพุทธประวัติ : ประสูติ ตรัสรู้
ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง พุทธประวัติ : ประกาศธรรม
ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง ประวัตศิ าสดาของศาสนาอื่น
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

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

- ตรวจรายงาน เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่ นนับถือ
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรือ่ ง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา


นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

2
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เรื่องที่ 1 ความสาคัญของพระพุทธศาสนา

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก

ขัน้ ที่ 1 สังเกต
ครูนาภาพพุทธศาสนิกชนกาลังทากิจกรรมและพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันมาให้นกั เรียนดู ครูให้นกั เรียน
ร่วมกันอภิปรายจุดเด่นหรือความสาคัญของแต่ละกิจกรรมหรือพิธกี รรม
ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์วิจารณ์
1. ครูตงั ้ คาถามให้นกั เรียนตอบเกีย่ วกับผลดีของการร่วมกิจกรรมและพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา และแนวการ
ปฏิบตั ติ น
2. ครูอธิบายให้นกั เรียนเห็นความสาคัญของพระพุทธศาสนา
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 5-7 คน ศึกษาความรูเ้ รื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา จาก
หนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา
4. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน และให้กลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ครูตรวจสอบความ
ถูกต้อง
ขัน้ ที่ 3 สรุป
นักเรียนช่วยกันสรุปความสาคัญของพระพุทธศาสนา และแนวทางการปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมต่อพระพุทธศาสนา
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เรื่องที่ 2 พุทธประวัติ : ประสูติ ตรัสรู้

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
ครูให้นกั เรียนดูภาพพุทธประวัตติ อนประสูตแิ ละศึกษาศิลปวิทยา แล้วให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อคิดทีไ่ ด้จากภาพ
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พุทธประวัติ จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม หรือแหล่งข้อมูล
สารสนเทศ จากนัน้ บันทึกลงในแบบบันทึกการอ่าน
ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
สมาชิกแต่ละคนนาความรูเ้ กีย่ วกับเรื่อง พุทธประวัติ มาอภิปรายแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างกัน และเรียงลาดับ
เหตุการณ์สาคัญในพุทธประวัติ
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง สรุปพุทธประวัติ : ประสูติ ตรัสรู้ แล้วช่วยกันตรวจความถูกต้อง
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
ครูเฉลยใบงานที่ 2.1 ตอนที่ 1 นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง และตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานตอนที่ 2
ของใบงาน ครูตรวจสอบความถูกต้อง จากนัน้ ช่วยกันสรุปพุทธประวัติ
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เรื่องที่ 3 พุทธประวัติ : ประกาศธรรม

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
นักเรียนผลัดกันเล่าความรูเ้ ดิมเกีย่ วกับพุทธประวัตแิ ละความประทับใจเกีย่ วกับเหตุการณ์ในพุทธประวัติ
ขัน้ สอน
ขัน้ ที ่ 1 มีผ้นู าและมีการแบ่งหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ

นักเรียนกลุ่มเดิมเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบศึกษาความรูเ้ รื่อง พุทธประวัติ : การประกาศธรรม จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
ขัน้ ที ่ 2 การวางแผน

สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการทางาน กาหนดจุดประสงค์ และขัน้ ตอนการทางานในการศึกษาความรู้
ทีก่ าหนดในแต่ละตอน
ขัน้ ที ่ 3 ปฏิ บตั ิ ตามแผน

สมาชิกในแต่ละกลุ่มปฏิบตั ติ ามแผนทีก่ าหนด และทาใบงานที่ 3.1 เรื่อง พุทธประวัติ : การประกาศธรรม
ขัน้ ที ่ 4 ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน

สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมมือกันตรวจสอบความถูกต้องในการทาใบงานที่ 3.1
ขัน้ ที ่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา

สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาผลงานในใบงานที่ 3.1 ให้ดขี น้ึ จากนัน้ ส่งตัวแทนกลุ่มนาเสนอ
ผลงานหน้าชัน้ เรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ สรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปพุทธประวัตติ อนประกาศธรรม
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เรื่องที่ 4 ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต ตระหนัก
1. ครูนาภาพเกีย่ วกับพิธกี รรมของศาสนาคริสต์และอิสลาม มาให้นกั เรียนดู แล้ว ให้ตอบคาถามจากภาพ
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเห็นความสาคัญของศาสดาของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม และให้นกั เรียน
ร่วมกันกาหนดจุดประสงค์ในการศึกษาความรู้ และหัวข้อสาคัญในประวัตศิ าสดาของศาสนาคริสต์และศาสนา
อิสลาม
ขัน้ ที่ 2 วางแผนปฎิ บตั ิ
ครูและนักเรียนร่วมกันนาจุดประสงค์ และหัวข้อทีน่ กั เรียนสนใจค้นหาคาตอบมาช่วยกันวางแผนและกาหนดแนวทาง
ค้นหาคาตอบ
ขัน้ ที่ 3 ลงมือปฏิ บตั ิ
สมาชิกแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าหาความรูเ้ รื่อง ประวัตศิ าสดาของศาสนาอื่นๆ จากหนังสือเรียนและหนังสือค้นคว้า
เพิม่ เติม ตามแผนปฏิบตั งิ านทีก่ าหนด
ขัน้ ที่ 4 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
สมาชิกแต่ละคนนาความรูท้ ไ่ี ด้สบื ค้นมาเป็ นพืน้ ฐานในการทาใบงานที่ 4.1 เรื่อง ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น
ขัน้ ที่ 5 สรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง ประวัตศิ าสดาของศาสนาคริสต์และอิสลาม และบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน
•

ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทารายงาน เรื่อง ประวัติและความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรือ่ ง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.4.
พิมพ์ครัง้ ที่ 1. นนทบุรี : บริษทั ไทยร่มเกล้า จากัด.
(2) บุญมี แท่นแก้ว. 2546. ประวัติศาสนาต่างๆ และปรัชญาธรรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.
(3) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา วชิรญาณวโรรส. 2519. พุทธประวัติ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย.
3) บัตรภาพ
4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง สรุปพุทธประวัติ : ประสูติ ตรัสรู้
6) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง พุทธประวัติ : ประกาศธรรม
7) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ประวัตศิ าสดาของศาสนาอื่น
9.2 แหล่งการเรียนรู้
• แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

-

http://www.kr.ac.th/ebook/surakeat/b1.htm
http://www.thaidhammajak.com/webboard/detail.php?question_id=12299
http://www.learntripitaka.com/History/Buddhist.html
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=165
http://allknowledges.tripod.com/christ.html
http://www.kohtaotoday.com/isalarm.html
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรายงานเรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
รายการประเมิ น

คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
พอใช้ (2)

ดี (3)

ปรับปรุง (1)

1. การอธิ บายความสาคัญของ อธิบายความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนา พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือในฐานะเป็ นศูนย์รวม
ที่ตนนับถือ
จิตใจของศาสนิกชนได้ถูกต้อง
ชัดเจน

อธิบายความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือในฐานะเป็ นศูนย์รวม
จิตใจของศาสนิกชนได้ถูกต้อง
เป็ นส่วนใหญ่

อธิบายความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือในฐานะเป็ นศูนย์รวม
จิตใจของศาสนิกชนได้ถูกต้อง
เป็ นบางส่วน

2. การสรุปพุทธประวัติตงั ้ แต่
บรรลุธรรมจนถึงประกาศ
ธรรม

สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม
ได้ถูกต้อง

สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม
ได้ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่

สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม
ได้ถูกต้องเป็ นบางส่วน

3. การอธิ บายประวัติศาสดา
ของศาสนาอื่นโดยสังเขป

อธิบายประวัตศิ าสดาของ
ศาสนาอื่นได้ถูกต้อง
ได้ใจความสาคัญ

อธิบายประวัตศิ าสดาของ
ศาสนาอื่นได้ถูกต้อง
ได้ใจความสาคัญ
เป็ นส่วนใหญ่

อธิบายประวัตศิ าสดาของ
ศาสนาอื่นได้ถูกต้อง
ได้ใจความสาคัญ
เป็ นบางส่วน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
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ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7
ต่ากว่า 5

พอใช้
ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดเพียงข้อเดียว

1. พระพุทธศาสนามีความสาคัญอย่างไร
ก. เป็ นศาสนาทีช่ าวไทยส่วนใหญ่นับถือ
ข. มีหลักธรรมเป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ
ค. เป็ นศูนย์กลางในการจัดพิธกี รรม
ง. เป็ นแหล่งกาเนิดอารยธรรมไทย

7. ทาไมพระสิทธัตถะจึงหยุดบาเพ็ญทุกรกิรยิ า
ก. เพราะสุขภาพไม่ดี
ข. เพราะต้องการใช้วธิ กี ารอื่น
ค. เพราะขาดผูป้ รนนิบตั ริ บั ใช้
ง. เพราะไม่พบหนทางพ้นทุกข์

2. ผูใ้ ดเป็ นผูท้ ม่ี พี ระคุณต่อเจ้าชายสิทธัตถะมากทีส่ ุด
ก. พระนางสิรมิ หามายา ข. พระนางปชาบดีโคตมี

8. พระพุทธเจ้าเสด็จประกาศธรรมให้แก่ใครเป็ นกลุ่มแรก
ก. ชฎิล 3 พีน่ ้อง
ข. พระเจ้าพิมพิสาร และบริวาร
ค. อาฬารดาบส และอุททกดาบส
ง. ปั ญจวัคคีย์

ค. พระนางพิมพา

ง. พระนางยโสธรา

3. ในสมัยเจ้าชายสิทธัตถะยังทรงพระเยาว์ได้ศกึ ษาความรู้
กับผูใ้ ด
ก. สานักของอาฬารดาบส
ข. สานักของอุททกดาบส
ค. สานักของอาจารย์สญ
ั ชัย
ง. สานักครูวศิ วามิตร
4. การทีเ่ จ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทัง้ 4 คือ
คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ทาให้ได้ขอ้ คิดสาคัญ
ในเรื่องใด
ก. ความทุกข์
ข. ความสุข
ค. ความจริง
ง. ชีวติ ของมนุษย์
5. ฝั ง่ แม่น้าอโนมามีความเกีย่ วข้องกับพุทธประวัตอิ ย่างไร
ก. การเป็ นนักบวช
ข. การเดินทาง
ค. การแสวงหาธรรม ง. การตรัสรู้
6. ดินแดนใดเกีย่ วข้องกับพระศาสดาของศาสนาคริสต์
ก. มักกะฮฺ
ข. ฮิรอฮ์
ค. อาหรับ
ง. เบธเลเฮม

9. พระเจ้าพิมพิสารมีความสาคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
ก. เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเคารพนับถือพระรัตนตรัย และถวาย
สวนไผ่ให้เป็ นทีป่ ระทับของพระพุทธเจ้ากับพระสาวก
ข. เป็ นผูท้ พ่ี ระพุทธเจ้าโปรดแสดงธรรมเป็ นคณะแรก
ค. เป็ นผูท้ พ่ี าบริวารจานวนมากมานับถือพระพุทธศาสนา
ง. เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็ นผูม้ ี
เมตตาธรรม
10. ใครปฏิบตั ติ นได้ถูกต้องตามศาสนาทีน่ ับถือ
ก. นิดนับถือศาสนาพุทธ จึงจัดงานวันเกิดให้คนใน
ครอบครัวทุกๆ ปี
ข. หน่อยนับถือศาสนาอิสลาม จึงบูชาพระเจ้าเพียง
องค์เดียว
ค. น้อยนับถือศาสนาคริสต์ จึงเดินทางไปเมืองเมกกะ
เพื่อประกอบกิจทางศาสนาทุกๆ ปี
ง. ทัง้ นิด หน่อย และน้อยปฏิบตั ติ นได้ถูกต้องตาม
ศาสนาทีน่ ับถือ
ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 1, 2, 8

1. ข

2. ก

3. ง

4. ก

5. ก

6. ง

7. ง

8. ง

9. ก 10. ข

ได้คะแนน
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คะแนนเต็ม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระพุทธศาสนาเป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้กระทาความดี ดาเนินชีวติ ไปในทางทีถ่ ูกต้อง
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/1

อธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่ นนับถือ ในฐานะเป็ นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนได้
2) อธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนาทีเ่ ป็ นศูนย์รวมการทาความดีและพัฒนาจิตใจได้
3) อธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนาทีเ่ ป็ นแหล่งกิจกรรมทางสังคมได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
- พระพุทธศาสนา ในฐานะทีเ่ ป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
- เป็ นศูนย์รวมการทาความดีและพัฒนาจิตใจ เช่น ฝึกสมาธิ สวดมนต์ ศึกษาหลักธรรม
- เป็ นทีป่ ระกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน การทอดผ้าป่ า การเวียนเทียน การทาบุญ)
- เป็ นแหล่งทากิจกรรมทางสังคม เช่น การจัดประเพณีทอ้ งถิน่ การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารชุมชน และ
ส่งเสริมพัฒนาชุมชน
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)
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4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการเชื่อมโยง
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรือ่ ง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ขัน้ ที่ 1 สังเกต
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูนาภาพพุทธศาสนิกชนกาลังทากิจกรรมและพิธกี รรมทาง
พระพุทธศาสนาร่วมกันมาให้นักเรียนดู เช่น
- เวียนเทียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- ทาบุญตักบาตร
- ฟั งธรรม
- สนทนาธรรม
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายจุดเด่นหรือความสาคัญของแต่ละกิจกรรม
หรือพิธกี รรม
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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•

การที่ชาวพุทธร่วมกิ จกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนานัน้ ส่งผลดีอย่างไร
(1. เกิดความสามัคคี
2. อยูร่ ว่ มกันอย่างสงบ)

ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์วิจารณ์
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4

คาถามกระตุ้นความคิ ด

2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม

•

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

3. ใบงานที่ 1.1
4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

5. ครูตงั ้ คาถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ ดังนี้
- การร่วมกิจกรรมและพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนามีผลดีอย่างไร
- ถ้าประชาชนทุกคนเห็นความสาคัญของพระพุทธศาสนา
จะต้องปฏิบตั ติ นอย่างไร
6. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนา
7. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 5-7 คน จากนัน้ ให้
แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
จากนัน้ บันทึกข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน
แล้วทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงาน กลุ่มละ 1 ข้อ แล้วให้
เพื่อนกลุ่มอื่นทีม่ ผี ลงานแตกต่างกันออกไปได้นาเสนอเพิม่ เติม
โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 3 สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนช่วยกันสรุปความสาคัญของพระพุทธศาสนา และอภิปราย
เกีย่ วกับแนวทางการปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมต่อพระพุทธศาสนา
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นักเรียนคิ ดว่า สิ่ งสาคัญที่สุดของพระพุทธ –
ศาสนาในการทาให้คนดาเนิ นชีวิตอย่าง
เป็ นสุข คืออะไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1

(ประเมินตามสภาพจริง)

ตรวจใบงานที่ 1.1

ใบงานที่ 1.1

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

ตรวจแบบบันทึกการอ่าน

แบบบันทึกการอ่าน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ประเมินการนาเสนอผลงาน

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.4.
พิมพ์ครัง้ ที่ 1. นนทบุรี : บริษทั ไทยร่มเกล้า จากัด.
3) บัตรภาพ กิจกรรมและพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา
4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
8.2 แหล่งการเรียนรู้
• แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

- http://www.kr.ac.th/ebook/surakeat/b1.htm
- http://www.thaidhammajak.com/webboard/detail.php?question_id=12299
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บัตรภาพ กิจกรรมและพิธีกรรมทางพระพุ ทธศาสนา

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 6
ภาพที่ 5
14
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ใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพและเขียนบรรยายถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนา
1)

2)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

3)

คาบรรยาย

15
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4)

5)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

6)

คาบรรยาย

16
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพและเขียนบรรยายถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนา
1)

2)

คาบรรยาย

คาบรรยาย

พระมหากษัตริยท์ รงนับถือ
พระพุทธศาสนาและทรงเป็น

พระพุทธศาสนาเป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ ว
และทีพ่ งึ ่ ทางใจ

พุทธมามกะ

3)

คาบรรยาย

การดาเนินชีวติ ของคนไทยจะเกีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนาตัง้ แต่เกิดจนตาย
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4)

5)

คาบรรยาย

พระพุทธศาสนาสอนให้รจู้ กั ฝึกจิต

คาบรรยาย

ให้สงบ

ฝึกจิตให้เป็นสมาธิดว้ ยการไหว้พระ
สวดมนต์

6)

คาบรรยาย

วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดงาน และกิจกรรมด้านประเพณีวฒ
ั นธรรม
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

ราคา

นามปากกา
ปี ทพ่ี มิ พ์
พ.ศ.

เวลา

1. สาระสาคัญของเรื่อง

2. วิเคราะห์ขอ้ คิด/ประโยชน์ทไ่ี ด้จากเรื่องทีอ่ ่าน

3. สิง่ ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

4. ข้อเสนอแนะของครู

ลงชื่อ
(

นักเรียน
)

ลงชื่อ

ผูป้ กครอง
)

(

ลงชื่อ
(

ครูผสู้ อน
)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย
ผลงานมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
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3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

การนาเสนอผลงาน

แบบประเมิ น

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

1

เนื้อหาละเอียดชัดเจน

2

ความถูกต้องของเนื้อหา

3

ภาษาทีใ่ ช้เข้าใจง่าย

4

ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการนาเสนอ

5

วิธกี ารนาเสนอผลงาน

3

2

1

รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้
เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

3
2
1

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ดี
พอใช้
ปรับปรุง
20
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานรายบุคคล

ชื่อ

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
การทางานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

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
8 - 11
ต่ากว่า 8

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

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

รายการประเมิ น

อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

ระดับคะแนน
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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บันทึกหลังแผนการสอนฃ
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ(พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็ นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ : ประสูติ ตรัสรูเ้ วลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาพุทธประวัตติ งั ้ แต่ตอนประสูตจิ นถึงตรัสรู้ ย่อมทาให้เกิดข้อคิดและแบบอย่างทีด่ ไี ปเป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการ
ดาเนินชีวติ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1
ป.4/2 สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัตศิ าสดาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายพุทธประวัตติ งั ้ แต่ประสูตจิ นถึงตรัสรู้ได้
2) วิเคราะห์ขอ้ คิดและแบบอย่างทีด่ ใี นพุทธประวัตไิ ปประยุกต์ปฏิบตั ิได้
3. สาระการเรียนรู้
3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
- ตรัสรู้
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูให้นกั เรียนดูภาพพุทธประวัตติ อนประสูตแิ ละศึกษา
ศิลปวิทยา
แล้วให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับข้อคิดทีไ่ ด้จาก
ภาพ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

• นักเรียนได้ข้อคิ ดสาคัญจากการศึกษา
ศิ ลปวิ ทยาของเจ้าชายสิ ทธัตถะอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันศึกษาความรู้
เรื่อง พุทธประวัติ จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม หรือแหล่งข้อมูล
สารสนเทศ จากนัน้ บันทึกข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนาความรูเ้ กีย่ วกับเรื่อง พุทธประวัติ มาอภิปราย
แลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างกัน และช่วยกันเรียงลาดับเหตุการณ์สาคัญใน
พุทธประวัติ

ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง สรุปพุทธประวัติ :
ประสูติ ตรัสรู้ แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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• นักเรียนนาแบบอย่างในการดาเนิ นชีวิต
ของเจ้าชายสิ ทธัตถะไปประยุกต์ในการ
ดาเนิ นชีวิตได้อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

1. ครูเฉลยคาตอบของใบงานที่ 2.1 ตอนที่ 1 แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
2. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานในใบงานที่ 2.1 ตอนที่ 2 ทีห่ น้าชัน้ เรียน
โดยครูตรวจสอบความถูกต้อง จากนัน้ ให้นักเรียนช่วยกันสรุป
พุทธประวัติ

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
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.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา วชิรญาณวโรรส. 2519. พุทธประวัติ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย.
3) บัตรภาพ พุทธประวัตติ อนประสูตแิ ละศึกษาศิลปวิทยา
4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง สรุปพุทธประวัติ : ประสูติ ตรัสรู้
8.2 แหล่งการเรียนรู้
• แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

- http://www.learntripitaka.com/History/Buddhist.html
- http://th.wikipedia.org/wiki/
- http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=165
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บัตรภาพ พุ ทธประวัติตอนประสูติและศึกษาศิลปวิทยา

ภาพที่ 1
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ภาพที่ 2

ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง พุทธประวัติ : ประสูติ ตรัสรู ้
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาหมายเลขแสดงข้อความเกีย่ วกับพุทธประวัตไิ ปเรียงตามลาดับเหตุการณ์ลงในช่องว่างด้านล่าง

 


 
1)

เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ใน
ความดูแลของพระนาง
ปชาบดีโคตมี

2)

เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษก
สมรสกับพระนางพิมพา
หรือยโสธรา

4)

พระนางสิรมิ หามายา
ประสูตพิ ระโอรส
ณ สวนลุมพินี

พระสิทธัตถะ
บาเพ็ญเพียรด้วยการนัง่
สมาธิ
8)

เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระ
เนตรเห็น คนแก่ คนเจ็บ
คนตาย และสมณะ

10)

เจ้าชายสิทธัตถะตัดสิน
พระทัยออกผนวช

พระสิทธัตถะทรงบาเพ็ญ
ทุกรกิรยิ า

5)

7)

เจ้าชายสิทธัตถะศึกษา
ศิลปวิทยาในสานักครู
วิศวามิตร

3)

11)

เจ้าชายสิทธัตถะศึกษา
ทีส่ านักของอาฬาดาบส และ
อุททกดาบส



30

พระพุทธศาสนา ป.4

6)

เจ้าชายสิทธัตถะทรงมี
พระราชโอรส พระนาม
ว่า ราหุล
9)

พราหมณ์ 108 คน
ขนานพระนาม
พระโอรสว่า สิทธัตถะ
12)

พระสิทธัตถะตรัสรู้
อริยสัจ 4

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาเรื่องพุทธประวัติ มาเขียนลงในกรอบด้านล่าง
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ : ประสูติ ตรัสรู ้

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาหมายเลขแสดงข้อความเกีย่ วกับพุทธประวัตไิ ปเรียงตามลาดับเหตุการณ์ลงในช่องว่างด้านล่าง

 



1)

2)

เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ใน
ความดูแลของพระนาง
ปชาบดีโคตมี

เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษก
สมรสกับพระนางพิมพา
หรือยโสธรา

4)

พระสิทธัตถะทรงบาเพ็ญ
ทุกรกิรยิ า

5)

พระนางสิรมิ หามายา
ประสูตพิ ระโอรส
ณ สวนลุมพินี

6)

พระสิทธัตถะ
บาเพ็ญเพียรด้วยการนัง่
สมาธิ

7)

8)

เจ้าชายสิทธัตถะศึกษา
ศิลปวิทยาในสานักครู
วิศวามิตร

เจ้าชายสิทธัตถะตัดสิน
พระทัยออกผนวช

11)

เจ้าชายสิทธัตถะศึกษา
ทีส่ านักของอาฬาดาบส
และอุททกดาบส

4) 9) 1) 7) 2) 8) 6) 10) 11) 3) 5) 12)
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พระราชโอรส พระนาม
ว่า ราหุล
9)

เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระ
เนตรเห็น คนแก่ คนเจ็บ
คนตาย และสมณะ

10)



3)
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พราหมณ์ 108 คน
ขนานพระนาม
พระโอรสว่า สิทธัตถะ
12)

พระสิทธัตถะตรัสรู้
อริยสัจ 4

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาเรื่องพุทธประวัติ มาเขียนลงในกรอบด้านล่าง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

ราคา

นามปากกา
ปี ทพ่ี มิ พ์
พ.ศ.

เวลา

1. สาระสาคัญของเรื่อง

2. วิเคราะห์ขอ้ คิด/ประโยชน์ทไ่ี ด้จากเรื่องทีอ่ ่าน

3. สิง่ ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

4. ข้อเสนอแนะของครู

ลงชื่อ
(

นักเรียน
)

ลงชื่อ

ผูป้ กครอง
)

(

ลงชื่อ
(

ครูผสู้ อน
)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย
ผลงานมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
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3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานรายบุคคล

ชื่อ

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
การทางานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

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
8 - 11
ต่ากว่า 8

ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ

รายการประเมิ น

อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

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. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ด้วยความซือ่ ตรง

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

4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
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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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 พุทธประวัติ : ประกาศธรรม
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาพุทธประวัตติ อนประกาศธรรม ทาให้ได้ขอ้ คิดและแบบอย่างทีด่ ไี ปเป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1
ป.4/2 สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัตศิ าสดาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายพุทธประวัตติ อนประกาศธรรมได้
2) วิเคราะห์ขอ้ คิดและแบบอย่างทีด่ ที ไ่ี ด้จากประวัตพิ ระพุทธศาสนาตอนประกาศธรรมได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
- ประกาศธรรม ได้แก่ โปรดชฎิล โปรดพระเจ้าพิมพิสาร พระอัครสาวก แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

- กระบวนการทางานกลุ่ม
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าความรูเ้ ดิมเกีย่ วกับพุทธประวัตแิ ละความ
ประทับใจเกีย่ วกับเหตุการณ์ในพุทธประวัติ (ครูอาจสุม่ เรียกออกมาเล่าหรือ
ขออาสาสมัครออกมาเล่าก็ได้)

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 3.1

ขัน้ ที ่ 1 มีผ้นู าและมีการแบ่งหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) เลือก
หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุม่ และเลขานุการกลุ่ม และกาหนดกติการ่วมกัน
ในกลุ่ม จากนัน้ ให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการศึกษาความรู้
เรื่อง พุทธประวัติ : การประกาศธรรม จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้า
เพิม่ เติม
ขัน้ ที ่ 2 วางแผน
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการทางาน กาหนดจุดประสงค์ และ
ขัน้ ตอนการทางานในการศึกษาความรูใ้ นแต่ละตอน ดังนี้
- โปรดชฎิล
- โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
- แต่งตัง้ พระอัครสาวก
- แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ขัน้ ที ่ 3 ปฏิ บตั ิ ตามแผน
สมาชิกในแต่ละกลุ่มปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้ตามทีแ่ บ่งหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ และนาความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษามาทาใบงานที่ 3.1 เรื่อง พุทธประวัติ
: การประกาศธรรม
ขัน้ ที ่ 4 ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องในการทาใบงาน
ที่ 3.1
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
1. ทาไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกแสดงธรรมโปรด
ชฎิ ล 3 พี่น้อง
(เพราะเป็นนักบวชทีม่ ผี นู้ ับถือมาก ถ้ามีความ
เลือ่ มใสต่อพระพุทธเจ้าย่อมทาให้บริวารของ
ชฎิลจานวนมากมานับถือพระพุทธศาสนาได้)
2. นักเรียนได้ข้อคิ ดอะไรจากการประกาศธรรม
ของพระพุทธเจ้า
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที ่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา
สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้ดขี น้ึ
จากนัน้ ส่งตัวแทนกลุ่มออกนาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยมีครูคอย
ตรวจสอบความถูกต้อง

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนร่วมกันสรุปพุทธประวัติ ตอนประกาศธรรม และข้อคิดทีไ่ ด้จาก
การศึกษา

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 3.1
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
ใบงานที่ 3.1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา วชิรญาณวโรรส. 2519. พุทธประวัติ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย.
3) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง พุทธประวัติ : การประกาศธรรม
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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ใบงานที่ 3.1 เรือ่ ง พุทธประวัติ : การประกาศธรรม
คาชี้แจง ให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบคาถาม
ภาพที ่ 1

1) ภาพนี้คอื ภาพเกี่ยวกับอะไร
2) เหตุการณ์ในภาพนี้มคี วามสาคัญอย่างไร
ภาพที ่ 2

3) ทาไมพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปแสดงธรรมแก่ชลิฎ 3 พีน่ ้องตามลาดับ
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ภาพที ่ 3

4) พระเจ้าพิมพิสารมีความสาคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร

ภาพที ่ 4

5) พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ มีความสาคัญอย่างไร
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ภาพที ่ 5

6) การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้า มีหลักคาสอนทีส่ าคัญอย่างไร

บทสรุป
ข้อคิดเตือนใจทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัติ ตอนประกาศธรรม
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ใบงานที่ 3.1 เรื่อง พุทธประวัติ : การประกาศธรรม
คาชี้แจง ให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบคาถาม
ภาพที ่ 1

1) ภาพนี้คอื ภาพเกี่ยวกับอะไร
พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้แก่ปัญจวัคคีย์

2) เหตุการณ์ในภาพนี้มคี วามสาคัญอย่างไร
มีพระสงฆ์สบื ทอดพระพุทธศาสนา
ภาพที ่ 2

3) ทาไมพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปแสดงธรรมแก่ชลิฎ 3 พีน่ ้องตามลาดับ
เพราะชลิฎ 3 พีน่ ้อง มีผนู้ ับถือมาก ย่อมชักจูงให้มผี เู้ ข้ามานับถือพระพุทธศาสนาได้มาก
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เฉลย

ภาพที ่ 3

4) พระเจ้าพิมพิสารมีความสาคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
1) เป็นกษัตรย์พระองค์แรกทีน่ บั ถือศรัทธาในพระพุทธศาสนา
2) ถวายพระราชอุทยานเวฬุวนั (สวนไผ่) ให้เป็นทีป่ ระทับของพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวก
ภาพที ่ 4

5) พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ มีความสาคัญอย่างไร
1) เป็นกาลังสาคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2) พระสารีบุตรได้รบั แต่งตัง้ เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา และพระโมคัลลานะได้รบั การแต่งตัง้ เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย
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ภาพที ่ 5

6) การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้า มีหลักคาสอนทีส่ าคัญอย่างไร
1) การไม่ทาชัวทั
่ ง้ ปวง
2) การทาความดีให้ถงึ พร้อม
3) การทาจิตใจให้ผ่องใส

บทสรุป
ข้อคิดเตือนใจทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัติ ตอนประกาศธรรม

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

การทางานรายบุคคล
ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
การทางานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

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
8 - 11
ต่ากว่า 8

ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ

รายการประเมิ น

อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

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. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ด้วยความซือ่ ตรง

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

4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
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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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาประวัตศิ าสดาของศาสนาอื่น ย่อมทาให้ได้ขอ้ คิดและแบบอย่างทีด่ ไี ปเป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการดารงชีวติ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1
ป.4/2 สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัตศิ าสดาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายประวัตขิ องศาสดาของศาสนาอื่นได้
2) วิเคราะห์ขอ้ คิดและแบบอย่างทีด่ ที ไ่ี ด้จากประวัตขิ องศาสดาของศาสนาอื่นได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
−
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

- ประวัตขิ องศาสดาของศาสนาคริสต์ และอิสลาม
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการคิดวิเคราะห์
2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

- กระบวนการทางานกลุ่ม
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน

54

พระพุทธศาสนา ป.4

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ ที่ 1 สังเกต ตระหนัก
สื่อการเรียนรู้ : 1. บัตรภาพ
2. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
1. ครูนาภาพเกีย่ วกับพิธกี รรมของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม มา
ให้
นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนทายปัญหาภาพ โดยการตอบคาถาม
ดังนี้
ภาพใดเป็ นภาพกิจกรรม/พิธกี รรมของศาสนาคริสต์
- ภาพใดเป็ นภาพกิจกรรม/พิธกี รรมของศาสนาอิสลาม
- ศาสดาของศาสนาคริสต์และอิสลามคือใคร
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นถึงความสาคัญของศาสดาของ
ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม แล้วให้นักเรียนร่วมกันกาหนด
จุดประสงค์ในการศึกษาความรู้ และหัวข้อสาคัญในประวัตศิ าสดา
ของ
ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม

ขัน้ ที่ 2 วางแผนปฏิ บตั ิ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. ครูและนักเรียนร่วมกันนาจุดประสงค์ และหัวข้อทีน
่ ักเรียนสนใจมา

ค้นหาคาตอบ โดยให้นักเรียนช่วยกันวางแผนและกาหนดแนวทาง
เพื่อค้นหาคาตอบ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน
้ ความคิด
ขัน้ ที่ 3 ลงมือปฏิ บตั ิ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2. หนังสือเรียนค้นคว้าเพิม่ เติม
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
สมาชิกของแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าหาความรูเ้ รื่อง
ประวัตศิ าสดาของศาสนาอื่นๆ จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
และแหล่งข้อมูลสารสนเทศตามแผนปฏิบตั งิ านทีก่ าหนดไว้
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• นักเรียนสนใจศึกษาประวัติศาสดาของ
ศาสนาใดบ้าง อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 4.1

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. สมาชิกแต่ละคนนาความรูท้ ไ่ี ด้สบื ค้นมาเป็ นพืน้ ฐานในการทา
ใบงานที่ 4.1 เรือ่ ง ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น
2. ครูเฉลยคาตอบของใบงานที่ 4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

• นักเรียนได้ข้อคิ ดจากการศึกษาประวัติ
ศาสดาของศาสนาอื่นอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 5 สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

−

นักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง ประวัตศิ าสดาของศาสนาคริสต์และ
ศาสนาอิสลาม และบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทารายงาน เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การอธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่ นนับถือ
2) การสรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม
3) การอธิบายประวัตศิ าสดาของศาสนาอืน่ โดยสังเขป

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรือ่ ง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 4.1
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
ตรวจรายงานเรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่ นนับถือ

เครื่องมือ
ใบงานที่ 4.1
แบบบันทึกการอ่าน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินรายงานเรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่ นนับถือ
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- บุญมี แท่นแก้ว. 2546. ประวัติศาสนาต่างๆ และปรัชญาธรรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.
3) บัตรภาพ พิธกี รรมของศาสนาคริสต์และอิสลาม
4) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ประวัตศิ าสดาของศาสนาอื่น
8.2 แหล่งการเรียนรู้
• แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

- http://th.wikipedia.org/wiki/
- http://allknowledges.tripod.com/christ.html
- http://www.kohtaotoday.com/isalarm.html
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ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
รายงานเรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
คาชี้แจง : ให้นกั เรียนค้นคว้าข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่ นนับถือ
แล้วจัดทาเป็ นรูปเล่มรายงาน โดยให้มเี นื้อหาครอบคลุมตามหัวข้อต่อไปนี้
1. อธิบายเกีย่ วกับความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่ นนับถือ เช่น พระพุทธศาสนาในฐานะที่
เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
2. สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม ดังนี้
1) ประสูติ
2) ตรัสรู้
- การออกผนวช
- การค้นพบหนทางดับทุกข์
3) ประกาศธรรม
- โปรดชฏิล
- โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
- แต่งตัง้ พระอัครสาวก
- แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
3. อธิบายเกีย่ วกับประวัตศิ าสดาของศาสนาอื่นโดยสังเขป เช่น
- ศาสนาอิสลาม
- ศาสนาคริสต์
- อื่นๆ
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรายงานเรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
ลาดับที่

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

1

การอธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ทีต่ นนับถือ

2

การสรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม

3

การอธิบายประวัตศิ าสดาของศาสนาอื่นโดยสังเขป

2

1

รวม
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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บัตรภาพ พิธีกรรมของศาสนาคริสต์และอิ สลาม

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6
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ใบงานที่ 4.1 เรือ่ ง ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาคาหรือข้อความทีก่ าหนดให้ไปเรียบเรียงเรื่องราวทีแ่ สดงถึงประวัตศิ าสดาของศาสนาคริสต์
พระเยซู

เบธเลเฮม

ศีลล้างบาป

นักบุญโยฮัน

มาเรีย

บาเพ็ญพรต

เผยแผ่ศาสนา

นมัสการพระเจ้า

โยเซฟ
ถูกประหารชีวติ
ประกาศคาสอน
เป็ นชาวยิว ประสูตทิ ห่ี มู่บา้ น
บิดาชื่อ
ได้พบกับ
พระเยซูได้เข้าไปในป่ าเพือ่
และ
พระเยซูได้ประกาศหลักคาสอนและได้
พระเยซูจนต้อง
โดย

การตรึงบนไม้กางเขน
มารดาชื่อ
และได้รบั
นักบวชชาวยิวใส่ความ

ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาคาหรือข้อความที่กาหนดให้ไปเรียบเรียงเรื่องราวทีแ่ สดงถึงประวัตศิ าสดาของศาสนาอิสลาม

ท่าน
แต่งงานกับ
มี
ท่านได้

นบีมูฮมั มัด

นางคอดีญะฮ์

มักกะฮฺ

ภูเขาฮีรอฮ์

ทูตสวรรค์

โองการพระเจ้า

นางอามีนะฮ์

ประกาศศาสนา

บูชาพระเจ้าเพียงองค์เดียว

ประสูตทิ เ่ี มือง

เป็ นบุตรของ
วันหนึ่งท่านไปหาความสงบในถ้าบน

นา
ให้

มาประทานแก่ท่าน
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ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาคาหรือข้อความทีก่ าหนดให้ไปเรียบเรียงเรื่องราวทีแ่ สดงถึงประวัตศิ าสดาของศาสนาคริสต์
พระเยซู

เบธเลเฮม

ศีลล้างบาป

นักบุญโยฮัน

มาเรีย

บาเพ็ญพรต

เผยแผ่ศาสนา

นมัสการพระเจ้า

โยเซฟ
ถูกประหารชีวติ
ประกาศคาสอน
การตรึงบนไม้กางเขน
เบธเลเฮม
พระเยซู
มาเรีย
เป็ นชาวยิว ประสูตทิ ห่ี มู่บา้ น
มารดาชื่อ
โยเซฟ
นักบุญโยฮัน
ศีลล้างบาป
บิดาชื่อ
ได้พบกับ
และได้รบั
บาเพ็ญพรต
นมัสการพระเจ้า
พระเยซูได้เข้าไปในป่ าเพือ่
และ
เผยแผ่ศาสนา
พระเยซูได้ประกาศหลักคาสอนและได้
นักบวชชาวยิวใส่ความ
ถูกประหารชีวติ
การตรึงบนไม้กางเขน
พระเยซูจนต้อง
โดย
ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาคาหรือข้อความทีก่ าหนดให้ไปเรียบเรียงเรื่องราวทีแ่ สดงถึงประวัตศิ าสดาของศาสนาอิสลาม
นบีมูฮมั มัด

นางคอดีญะฮ์

มักกะฮฺ

ภูเขาฮีรอฮ์

ทูตสวรรค์

โองการของพระเจ้า

นางอามีนะฮ์

ประกาศศาสนา

บูชาพระเจ้าเพียงองค์เดียว

มักกะฮฺ
ท่าน นบีมฮู มั มัด ประสูตทิ เ่ี มือง
เป็ นบุตรของ นางอามีนะฮ์
นางคอดีญะฮ์
ภูเขาฮีรอฮ์
แต่งงานกับ
วันหนึ่งท่านไปหาความสงบในถ้าบน
ทูตสวรรค์
โองการของพระเจ้า
มี
นา
มาประทานแก่ท่าน
บูชาพระเจ้าเพียงองค์เดียว
ท่านได้ ประกาศศาสนา ให้
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ชื่อผูแ้ ต่ง

นามปากกา
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

ราคา

ปี ทพ่ี มิ พ์
พ.ศ.

เวลา

1. สาระสาคัญของเรื่อง

2. วิเคราะห์ขอ้ คิด/ประโยชน์ทไ่ี ด้จากเรื่องทีอ่ ่าน

3. สิง่ ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

4. ข้อเสนอแนะของครู

ลงชื่อ
(

นักเรียน
)

ลงชื่อ

ผูป้ กครอง
)

(

ลงชื่อ
(

ครูผสู้ อน
)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย
ผลงานมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
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3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานรายบุคคล

ชื่อ
ชัน้
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
การทางานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

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
8 - 11
ต่ากว่า 8

ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง :
ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รง
กับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ

รายการประเมิ น

อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

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 วกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามทีโ่ รงเรียนและ
ชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ด้วยความซือ่ ตรง

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

4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
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.4/1, ป.4/2, ป.4/8)
 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

