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

ป.4/3

เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาประวัตพิ ุทธสาวกและชาดก ย่อมทาให้ได้ขอ้ คิดสาคัญเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นอันเป็ นแบบอย่าง และสามารถ
นาไปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ติ นในการดาเนินชีวติ
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- พระอุรุเวลกัสสปะ
2) ชาดก
- กุฏทิ สู กชาดก
- มหาอุกกุสชาดก
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสรุปลงความเห็น
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แผ่นพับ เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
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7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระอุรุเวลกัสสปะ
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

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

- ตรวจแผ่นพับ เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง พุทธสาวกและชาดก


นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 พุทธสาวก

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
ครูให้นกั เรียนเล่าความประทับใจเกีย่ วกับพุทธสาวกทีน่ ักเรียนเคยศึกษามา พร้อมทัง้ บอกเหตุผล ครูอธิบายเชื่อมโยงให้
นักเรียนเข้าใจว่า พุทธสาวกแต่ละท่านล้วนมีคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 5-7 คน แล้วร่วมกันศึกษาค้นคว้าหาความรูเ้ กีย่ วกับประวัตขิ องพระอุรุเวลกัสสปะ จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
สมาชิกในแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้คน้ คว้ามาร่วมกันอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้
1) นิสยั ของอุรุเวลกัสสปะ
2) วิธกี ารทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงใช้สงสอนอุ
ั่
รุเวลกัสสปะ
3) ชฎิล 3 พีน่ ้อง และบริวารเข้าบวชในพระพุทธศาสนา
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษามาเป็ นพืน้ ฐานในการทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระอุรเุ วลกัสสปะ
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
1. ครูเฉลยใบงานที่ 1.1 แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญของพระอุรุเวลกัสสปะ
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เรื่องที่ 2 ชาดก

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูทบทวนบทเรียนทีน่ กั เรียนเคยเรียนชาดกไปแล้ว โดยให้ตอบคาถามทีก่ าหนด จากนัน้ ครูอธิบายเชื่อมโยงให้
นักเรียนเห็นความสาคัญของชาดก และแจ้งเรื่องชาดกทีจ่ ะต้องเรียนในชัน้ นี้
ขัน้ สอน
ขัน้ ที ่ 1 เตรียมการ

1. ครูเล่าเรื่องย่อของกุฏทิ สู กชาดก และมหากุสชาดก ให้นักเรียนฟั ง แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรูเ้ พิม่ เติมจาก
หนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นสาคัญของเรื่องเพือ่ นาไปสูก่ ารแสดง
ขัน้ ที ่ 2 แสดง

1. ครูให้นกั เรียนตอบคาถามในประเด็นสาคัญของชาดก แล้วให้แต่ละกลุ่มตัดสินใจเลือกแสดงบทบาทสมมุตใิ น
ชาดกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเลือกผูแ้ สดง
2. สมาชิกทีไ่ ม่ได้เป็ นผูแ้ สดง จะทาหน้าทีจ่ ดั ฉากการแสดง และมีตวั แทน 1 คน คอยสังเกตการณ์ จากนัน้ ให้
แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการแสดง
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริม่ แสดงบทบาทสมมุติ
ขัน้ ที ่ 3 การวิ เคราะห์และอภิปรายผล

สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย และตอบคาถามตามหัวข้อเกีย่ วกับเรื่องชาดกทัง้ สองเรื่องตามประเด็นทีก่ าหนด
ขัน้ ที ่ 4 แลกเปลีย่ นประสบการณ์และสรุป

ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน จากนัน้ ให้นกั เรียนแต่ละคนบันทึกข้อคิดทีไ่ ด้จากการแสดงบทบาทสมมุติ
• ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดทาแผ่นพับ เรื่อง พุทธสาวกและชาดก โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด



นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง พุทธสาวกและชาดก
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 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) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระอุรุเวลกัสสปะ
9.2 แหล่งการเรียนรู้
• แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

- http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=3380
- http://www.kalyanamitra.org/chadok/mixchadok/mixchadok.html
- http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt28.php
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
รายการประเมิ น
1. การสรุปสาระสาคัญ
ประวัติพระอุรเุ วลกัสสปะ
กุฏิทูสกชาดก และมหาอุกกุสชาดก
2. การวิ เคราะห์คณ
ุ ธรรม
อันเป็ นแบบอย่างของ
พระอุรเุ วลกัสสปะ
กุฏิทูสกชาดก และมหาอุกกุสชาดก
3. การเสนอแนวทางและนา
คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
ของพระอุรเุ วลกัสสปะ
กุฏิทูสกชาดก และมหาอุกกุสชาดก

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
เขียนสรุปสาระสาคัญ
เขียนสรุปสาระสาคัญ
เขียนสรุปสาระสาคัญ
ประวัตพิ ระอุรุเวลกัสสปะ
ประวัตพิ ระอุรุเวลกัสสปะ
ประวัตพิ ระอุรุเวลกัสสปะ
กุฏทิ สู กชาดก และ
กุฏทิ สู กชาดก และ
กุฏทิ สู กชาดก และ
มหาอุกกุสชาดกได้ถูกต้อง
มหาอุกกุสชาดกได้ถูกต้อง
มหาอุกกุสชาดกได้ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประเด็น
เป็ นส่วนใหญ่
เป็ นบางส่วน
วิเคราะห์คุณธรรมอันเป็ น
วิเคราะห์คุณธรรมอันเป็ น
วิเคราะห์คุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างของ
แบบอย่างของ
แบบอย่างของ
พระอุรุเวลกัสสปะ
พระอุรุเวลกัสสปะ
พระอุรุเวลกัสสปะ
กุฏทิ สู กชาดก และ
กุฏทิ สู กชาดก และ
กุฏทิ สู กชาดก และ
มหาอุกกุสชาดกได้อย่าง
มหาอุกกุสชาดกได้อย่าง
มหาอุกกุสชาดกได้อย่าง
ถูกต้อง 4 ข้อขึน้ ไป
ถูกต้อง 2-3 ข้อ
ถูกต้อง 1 ข้อ
เสนอแนวทางและนาคุณธรรม เสนอแนวทางและนาคุณธรรม เสนอแนวทางและนาคุณธรรม
อันเป็ นแบบอย่างของ
อันเป็ นแบบอย่างของ
อันเป็ นแบบอย่างของ
พระอุรุเวลกัสสปะ
พระอุรุเวลกัสสปะ
พระอุรุเวลกัสสปะ
กุฏทิ สู กชาดก และ
กุฏทิ สู กชาดก และ
กุฏทิ สู กชาดก และ
มหาอุกกุสชาดกไปประยุกต์
มหาอุกกุสชาดกไปประยุกต์
มหาอุกกุสชาดกไปประยุกต์
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสม 3 ข้อ ปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสม 2 ข้อ ปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสม 1 ข้อ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7
ต่ากว่า 5

พอใช้
ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดเพียงข้อเดียว

1. ในครัง้ แรกอุรุเวลกัสสปะอนุญาตให้พระพุทธเจ้าประทับทีใ่ ด
ก. อาศรม
ข. โรงไฟ
ค. ชายป่ านอกอาศรม ง. ถ้า
2. เหตุใดชฎิลอุรุเวลกัสสปะจึงไม่ตอ้ งการให้พระพุทธเจ้า
พักแรม
ก. เป็ นนักบวชต่างลัทธิ
ข. เป็ นคนพาล
ค. เป็ นคนถือดี
ง. เป็ นคนต่างถิน่
3. พระพุทธเจ้าทรงกาจัดฤทธิของพญานาคโดยวิ
์
ธใี ด
ก. จับใส่กรง
ข. จับขดลงในหม้อดิน
ค. จับขดลงในบาตร
ง. เสกให้หายไป

6. ข้อใดเป็ นอิทธิปาฏิหาริยท์ พ่ี ระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่
เหล่าชฎิล
1. กาจัดฤทธิของพญานาค
์
2. เปล่งวาจาให้ชลิฎหลับ
3. เปล่งวาจาอนุญาตให้ก่อไฟได้
4. เปล่งวาจาอนุญาตให้ดบั ไฟได้
ก. ข้อ 1, 2, 3
ข. ข้อ 1, 3, 4
ค. ข้อ 2, 3, 4
ง. ข้อ 1, 2, 3, 4
7. ข้อใดเป็ นลักษณะของเหล่าชลิฎ
ก. บูชาไฟ
ข. บูชาน้า
ค. บูชาลม
ง. บูชาดิน
8. เหตุใดเทวดาจึงมาเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า
ก. ฟั งธรรม
ข. นับถือพระพุทธเจ้า
ค. คุม้ ครองพระองค์
ง. เลื่อมใสศรัทธา

4. ชฎิล หมายถึงใคร
ก. ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งทีร่ วมตัวกัน
ข. นักบวชลัทธิหนึ่งทีม่ กี ารบูชาเทพเจ้า
ค. นักบวชลัทธิหนึ่งทีม่ กี ารบูชาไฟ
ง. นักบวชต่างศาสนา

9. เหตุใดบริวารชฎิลจึงขอบวชกับพระพุทธเจ้า
ก. ไม่ตอ้ งการบูชาไฟอีก
ข. เห็นอิทธิปาฏิหาริย์
ค. เกรงฤทธิเดชของพระพุ
์
ทธเจ้า
ง. เกิดความเลื่อมใสตามอาจารย์ของตน

5. ชฎิลนทีกสั สปะเป็ นหัวหน้าของชฎิลจานวนกีค่ น
ก. 1,000 คน
ข. 500 คน
ค. 300 คน
ง. 200 คน

10. เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงไม่ไปฉันอาหารทีอ่ าศรมของชฎิล
ก. เพราะชฎิลไม่ตอ้ นรับ
ข. เพราะรูค้ วามนึกคิดของชฎิล
ค. เพราะท่านไม่หวิ
ง. เพราะไม่มอี าหาร
ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 3

1. ข

2. ก

3. ค

4. ค

5. ค

6. ข

7. ก

8. ก

9. ง

10. ข

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พุทธสาวก
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาประวัตพิ ุทธสาวก ย่อมทาให้ได้ขอ้ คิดสาคัญเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นอันเป็ นแบบอย่าง และสามารถนาไปเป็ น
แนวทางการปฏิบตั ติ นในการดาเนินชีวติ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/3

เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายประวัตขิ องพระอุรุเวลกัสสปะทีเ่ กีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนาได้
2) วิเคราะห์คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ ของพระอุรุเวลกัสสปะและนาไปปฏิบตั ไิ ด้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3) พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- พระอุรุเวลกัสสปะ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสรุปลงความเห็น
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
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

 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง พุทธสาวกและชาดก
ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —
ครูให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงพุทธสาวกทีน่ ักเรียนรูจ้ กั และ
มีความประทับใจ พร้อมทัง้ บอกเหตุผลทีม่ คี วามประทับใจ ซึง่ นักเรียน
สามารถตอบได้อย่างหลากหลาย จากนัน้ ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนรูว้ ่า
พุทธสาวกแต่ละท่านล้วนมีคุณธรรมทีเ่ ราสามารถนาไปเป็ นแบบอย่างใน
การดาเนินชีวติ ได้

ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา
สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม

นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 5-7 คน จากนัน้ ให้
แต่ละกลุ่มช่วยกันค้นคว้าหาความรูเ้ รื่อง ประวัตขิ องพระอุรุเวลกัสสปะ
จากหนังสือเรียนหรือหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม จากนัน้ บันทึกข้อมูลทีไ่ ด้
จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้คน้ คว้ามาร่วมกันอภิปรายใน
หัวข้อต่อไปนี้
1) นิสยั ของอุรุเวลกัสสปะ
2) วิธกี ารทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงใช้สั ่งสอนอุรุเวลกัสสปะ
3) ชฎิล 3 พีน่ ้อง และบริวารเข้าบวชในพระพุทธศาสนา
2. ครูให้นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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•

คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของ
กุฏิทูสกชาดกคืออะไร
(มีความละอายใจในการทาชัว่ ลดทิฐมิ านะ
เลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา)

ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.1

1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาเป็ นพืน้ ฐานในการทา
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อุรเุ วลกัสสปะ

•

2. นักเรียนช่วยกันเสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างของพระอุรุเวลกัสสปะ แล้วนาไปปฏิบตั แิ ละรายงานผล
ต่อครูผสู้ อนตามกาหนดเวลาทีเ่ หมาะสม
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

นักเรียนสามารถนาคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างของพระอุรุเวลกัสสปะไปประยุกต์
ในการปฏิ บตั ิ ตนได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.1
1. ครูเฉลยใบงานที่ 1.1 แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุม่ ช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบงาน
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญของเรื่องพระอุรุเวลกัสสปะ

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3

(ประเมินตามสภาพจริง)

ตรวจใบงานที่ 1.1

ใบงานที่ 1.1

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

ตรวจแบบบันทึกการอ่าน

แบบบันทึกการอ่าน

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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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) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระอุรุเวลกัสสปะ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อุรุเวลกัสสปะ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามทีก่ าหนดให้ต่อไปนี้
1. ทาไมอุรุเวลกัสสปะจึงให้พระพุทธเจ้าเข้าพักแรมในโรงไฟ

2. ทาไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงได้รบั อันตรายจากการเข้าไปพักแรมในโรงไฟ

3. ทาไมอุรุเวลกัสสปะจึงยอมบวชในพระพุทธศาสนา

4. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมโปรดชฎิลอุรุเวลกัสสปะก่อนชฎิลอื่น

5. ลักษณะนิสยั ของชฎิลอุรุเวลกัสสปะก่อนบวชในพระพุทธศาสนาด้านใดทีน่ กั เรียนไม่ควรปฏิบตั ติ าม เพราะเหตุใด

สรุป การศึกษาประวัตพิ ระอุรุเวลกัสสปะทาให้ได้ขอ้ คิดหรือคุณธรรมสอนใจ คือ
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อุรุเวลกัสสปะ

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามทีก่ าหนดให้ต่อไปนี้
1. ทาไมอุรุเวลกัสสปะจึงให้พระพุทธเจ้าเข้าพักแรมในโรงไฟ
เพราะอยากรูว้ ่าพระพุทธเจ้ามีอานุภาพเพียงใด เนือ่ งจากในโรงไฟนัน้ มีพญานาคดุรา้ ยอาศัยอยู่

2. ทาไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงได้รบั อันตรายจากการเข้าไปพักแรมในโรงไฟ
เพราะพระองค์ทรงกาจัดฤทธิข์ องพญานาคโดยบันดาลให้ขดกายอยู่ในบาตร

3. ทาไมอุรุเวลกัสสปะจึงยอมบวชในพระพุทธศาสนา
เพราะรูส้ กึ สานึกตัวเกิดความละอายใจจึงละความถือดี

4. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมโปรดชฎิลอุรุเวลกัสสปะก่อนชฎิลอื่น
เพราะชฎิลกัสสปะเป็นพีช่ ายคนโต และมีบริวาร 500 คน ถ้าชฎิลกัสสปะบวชก่อนก็ย่อมทาให้คนอืน่ เกิดความศรัทธาเลือ่ มใส
ตามมาบวช

5. ลักษณะนิสยั ของชฎิลอุรุเวลกัสสปะก่อนบวชในพระพุทธศาสนาด้านใดทีน่ กั เรียนไม่ ควรปฏิบตั ติ าม เพราะเหตุใด
ดื้อรัน้ กระด้าง เพราะความดื้อรัน้ เป็ นสิง่ ไม่ดี

สรุป การศึกษาประวัตพิ ระอุรุเวลกัสสปะทาให้ได้ขอ้ คิดหรือคุณธรรมสอนใจ คือ
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ชื่อผูแ้ ต่ง

นามปากกา
ปี ทพ่ี มิ พ์
พ.ศ.

สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

ราคา

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

ให้

3

คะแนน

ผลงานมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย

ให้

2

คะแนน

ผลงานมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้

1

คะแนน
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แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

การทางานรายบุคคล
ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

1

การแสดงความคิดเห็น

2

การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื

3

การทางานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย

4

ความมีน้าใจ

5

การตรงต่อเวลา

3

2

1

รวม

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

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

182

พระพุทธศาสนา ป.4

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

1

การแบ่งหน้าทีก่ นั อย่างเหมาะสม

2

ความร่วมมือกันทางาน

3

การแสดงความคิดเห็น

4

การรับฟั งความคิดเห็น

5

ความมีน้าใจช่วยเหลือกัน

3

2

1

รวม

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

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

รายการประเมิ น

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ
ทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง และเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพื่อนด้าน
ความซื่อสัตย์
3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
มีความรับผิดชอบ
4.1 ตัง้ ใจเรียน
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
แหล่งการเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้อย่าง
เหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรู้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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ระดับคะแนน
3
2
1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

อันพึงประสงค์ดา้ น

3

2

1

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5. อยู่อย่างพอเพียง

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
8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื

8. มีจิตสาธารณะ

8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยครัง้
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั บิ างครัง้

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ(พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ชาดก
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาชาดก ย่อมทาให้ได้ขอ้ คิดสาคัญเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นอันเป็ นแบบอย่าง และสามารถนาไปเป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/3

เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) สรุปสาระสาคัญของกุฏทิ สู กชาดกและมหาอุกกุสชาดกได้
2) วิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ ด้จากกุฏทิ สู กชาดกและมหาอุกกุสชาดกและนาไปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ไิ ด้
3. สาระการเรียนรู้
3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• ชาดก

- กุฏทิ สู กชาดก
- มหาอุกกุสชาดก
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสรุปลงความเห็น
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

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

187

พระพุทธศาสนา ป.4

(ชั่วโมงที่ 1)

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูทบทวนบทเรียนทีน่ ักเรียนเคยเรียนชาดกไปแล้ว โดยให้ตอบ
คาถามต่อไปนี้
- นักเรียนเคยรูช้ าดกเรื่องอะไรบ้าง
- ชาดกแต่ละเรื่องให้ขอ้ คิดสาคัญอย่างไร
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความสาคัญของชาดกและแจ้งให้
นักเรียนเข้าใจว่า ชาดกทีน่ ักเรียนจะเรียนรูต้ ่อไปคือ
- กุฏทิ สู กชาดก
- มหาอุกกุสชาดก

ขัน้ สอน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

ขัน้ ที ่ 1 เตรียมการ
3. ครูเล่าเรื่องของกุฏทิ สู กชาดก และมหาอุกกุสชาดก ให้นักเรียนฟั ง
4. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ พิม่ เติมในเรื่อง กุฏทิ สู กชาดก และมหาอุกกุสชาดก จาก
หนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
จากนัน้ บันทึกข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน
5. ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นสาคัญของเรื่องเพื่อนาไป
สู่การแสดง
ขัน้ ที ่ 2 แสดง
2.1 การอุ่นเครือ่ ง
ครูให้นักเรียนตอบคาถามในประเด็นสาคัญของชาดกต่อไปนี้
- เหตุการณ์ในเรื่องกุฏทิ สู กชาดก และมหาอุกกุสชาดกนัน้ อยู่ใน
สมัยใด
โมงที่ 2)
- บุ(ชัค่วคลส
าคัญในเรื่องกุฏทิ สู กชาดกคือใครบ้าง มีพฤติกรรม
อย่างไร
- บุคคลสาคัญในเรื่องมหาอุกกุสชาดกคือใครบ้าง มีพฤติกรรม
อย่างไร
188

พระพุทธศาสนา ป.4

2.2 การเลือกตัวแสดง
นักเรียนแต่ละกลุ่มตัดสินใจเลือกแสดงบทบาทสมมุตใิ นชาดก
เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสมัครใจ โดยเป็ นความเห็นของส่วนรวม
จากนัน้ แต่ละกลุ่มเลือกผูแ้ สดงทีใ่ กล้เคียงกับบทบาทของเรื่อง
2.3 การจัดฉากการแสดง
สมาชิกกลุ่มใดทีไ่ ม่ได้เป็ นผูแ้ สดง จะทาหน้าทีจ่ ดั ฉากการแสดง
2.4 การเตรียมผูส้ งั เกตการณ์
ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนทาหน้าทีส่ งั เกตการณ์ กลุ่มละ 1 คน
2.5 การเตรียมความพร้อมก่อนแสดง
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการแสดง ครูผสู้ อนเป็ นผูใ้ ห้
คาเสนอแนะ
2.6 การแสดง
นักเรียนแต่ละกลุ่มเริม่ แสดงบทบาทสมมุตใิ นเรื่อง ชาดก ตามที่
กลุ่มเลือก ในกาหนดเวลา 5-7 นาที หรือตามความเหมาะสม

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และอภิ ปรายผล
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย และตอบคาถามตามหัวข้อเกีย่ วกับ
เรื่องชาดกทัง้ สองเรื่อง ดังนี้
1) ชาดกแต่ละเรื่องมีเหตุการณ์สาคัญอย่างไร
2) คุณธรรมทีไ่ ด้จากเรื่องชาดกทัง้ สองเรื่องได้แก่อะไรบ้าง
3) นักเรียนสามารถนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างไปประยุกต์ในการ
ดาเนินชีวติ อย่างไร
4) ผูแ้ สดงบทบาทสมมุตแิ ต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุตอิ ย่างไรบ้าง
ขัน้ ที ่ 4 แลกเปลีย่ นประสบการณ์และสรุป
1. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน โดยมีครูตรวจสอบความ
ถูกต้อง
2. นักเรียนแต่ละคนบันทึกข้อคิดและคุณธรรมทีไ่ ด้จากการแสดง
บทบาทสมมุตเิ รื่อง ชาดก โดยบันทึกในแบบบันทึก
3. นักเรียนนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างทีไ่ ด้จากชาดกไปเป็ นแนวทาง
การปฏิบตั ติ น แล้วนามาเล่าให้สมาชิกในกลุ่มและครูผสู้ อนในโอกาส
ทีเ่ หมาะสม
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2

คาถามกระตุ้นความคิ ด
1. คุณธรรมที่ได้จากการศึกษากุฏิทูสกชาดก
ได้แก่อะไรบ้าง
(ความซือ่ สัตย์ ความขยันหมันเพี
่ ยร)
2. คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างที่ได้จากการศึกษา
มหาอุกกุสชาดกได้แก่อะไรบ้าง
(การคบมิตรทีด่ ี การผูกไมตรีกบั ผูอ้ นื ่ )

(ชั่วโมงที่ 2)

• ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดทาแผ่นพับ เรื่อง พุทธสาวกและชาดก โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การสรุปสาระสาคัญประวัตอิ ุรุเวลกัสสปะ กูฏทิ สู กชาดก และมหาอุกกุสชาดก
2) การวิเคราะห์คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระอุรุเวลกัสสปะ กุฏทิ สู กชาดก และมหาอุกกุสชาดก
3) การเสนอแนวทางและนาคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระอุรุเวลกัสสปะ กุฏทิ สู กชาดก และมหาอุกกุสชาดก ไปประยุกต์
ปฏิบตั ิ
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นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง พุทธสาวกและชาดก

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
ตรวจแผ่นพับเรื่อง พุทธสาวกและชาดก

เครื่องมือ
แบบบันทึกการอ่าน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
แบบประเมินแผ่นพับเรื่อง พุทธสาวกและชาดก

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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.4.
พิมพ์ครัง้ ที่ 1. นนทบุรี : บริษทั ไทยร่มเกล้า จากัด.
8.2 แหล่งการเรียนรู้
• แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

- http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=3380
- http://www.kalyanamitra.org/chadok/mixchadok/mixchadok.html
- http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt28.php
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
ลาดับที่
1
2
3

รายการประเมิ น

ระดับคะแนน
2

3

1

การสรุปสาระสาคัญประวัตอิ ุรุเวลกัสสปะ กุฏทิ สู กชาดก และ
มหาอุกกุสชาดก
การวิเคราะห์คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของพระอุรุเวลกัสส
ปะ กุฏทิ สู กชาดก และมหาอุกกุสชาดก
การเสนอแนวทางและนาคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของ
พระอุรุเวลกัสสปะ กุฏทิ สู กชาดก และมหาอุกกุสชาดก
รวม
ลงชื่อ

ผูป้ ระเมิน
/

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

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7

พอใช้

ต่ากว่า 5

ปรับปรุง
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/

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

192

พระพุทธศาสนา ป.4

3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

การทางานรายบุคคล
ชัน้

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

ชัน้

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การแบ่งหน้าทีก่ นั อย่างเหมาะสม
ความร่วมมือกันทางาน
การแสดงความคิดเห็น
การรับฟั งความคิดเห็น
ความมีน้าใจช่วยเหลือกัน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

รายการประเมิ น

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ
ทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง และเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพื่อนด้าน
ความซื่อสัตย์
3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
มีความรับผิดชอบ
4.1 ตัง้ ใจเรียน
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
แหล่งการเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้อย่าง
เหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรู้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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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

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
7.1
7.2
8.1
8.2
8.3

ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยครัง้
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั บิ างครัง้

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ(พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

บันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
ตอนที่ 1

นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ป.4/3)
 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 มีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผูอ้ นื ่ และกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ พี ระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
2.4 ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม

มาตรฐานที ่ 3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อ่ ง
3.1 มีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่ ต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตัง้ คาถามเพือ่ ค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติม
3.3 เรียนรูร้ ่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ การเรียนรูร้ ะหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ ละนาเสนอผลงาน

มาตรฐานที ่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิ ดอย่างเป็ นระบบ คิ ดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
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ร้อยละ

4.1 สรุปความคิดจากเรือ่ งทีอ่ ่าน ฟั ง และดู และสือ่ สารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธคี ดิ วิธแี ก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธกี ารของตนเอง
4.3 กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใิ จ

มาตรฐานที ่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที ่ 6 ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อืน่ ได้ และมีเจตคติ ทีด่ ี
ต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั ่นพัฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผูอ้ นื ่ ได้
6.4 มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ
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