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

ป.5/3

เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พุทธศาสนิกชนควรศึกษาพุทธสาวก และชาดก เพราะมีคุณธรรมและคติสอนใจทีส่ ามารถนาไปใช้เป็ นแบบอย่าง
ในการดาเนินชีวติ เพือ่ ให้ชวี ติ มีความสุข
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- พระโสณโกฬิวสิ ะ
2) ชาดก
- จูฬเสฏฐิชาดก
- วัณณาโรหชาดก
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
2) ทักษะการเชื่อมโยง
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
บันทึกการปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของพุทธสาวกและข้อคิดจากชาดก
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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)
6)

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระโสณโกฬิวสิ ะ
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

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

- ตรวจบันทึกการปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของพุทธสาวกและข้อคิดจากชาดก
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง พุทธสาวกและชาดก


นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 พุทธสาวก

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คเล่าเรือ่ งรอบวง

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นกั เรียนผลัดกันเล่าประวัตพิ ุทธสาวกทีน่ ักเรียนมีความประทับใจในคุณความดีของท่าน และบอกคุณธรรม
อันเป็ นแบบอย่างของท่าน
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเห็นความสาคัญของการศึกษาประวัตพิ ุทธสาวก เพือ่ ให้ได้ขอ้ คิด คุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างของท่าน และนาไปประยุกต์ปฏิบตั ิ
ขัน้ สอน
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง
ประวัตพิ ุทธสาวก : พระโสณโกฬิวสิ ะ จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
2. สมาชิกแต่ละคนทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระโสณโกฬิ วิสะ จากนัน้ ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าผลงาน
ของตนในใบงานให้สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มฟั งทีละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง จนครบทุกข้อ สมาชิกแต่ละคนช่วยกัน
เสริมเพิม่ เติมจนคาตอบมีความสมบูรณ์
3. ครูสมุ่ ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอคาตอบในใบงานที่ 1.1 กลุ่มละ 1 ข้อ และให้กลุ่มทีม่ ผี ลงานแตกต่างนาเสนอ
เพิม่ เติม
ขัน้ สรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของพระโสณโกฬิวสิ ะ และแนวทางการนาไปปฏิบตั ิ
2. ครูมอบหมายให้นกั เรียนบันทึกการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างของพระโสณโกฬิวสิ ะ ลงในสมุดบันทึกความดี
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เรื่องที่ 2 ชาดก

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ

ขัน้ ที่ 1 เตรียมการ
1. ครูทบทวนบทเรียนทีน่ กั เรียนเคยเรียนเรื่อง ชาดก มาแล้วโดยการตอบคาถาม
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า ชาดกเป็ นวรรณกรรมสาคัญทางพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาเป็ นเรื่องราว
เกีย่ วข้องกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าทีไ่ ด้ทรงบาเพ็ญบารมีในแต่ละชาติ
3. ครูเล่าเรื่อง จูฬเสฏฐิชาดก (เศรษฐีหนู) และวัณณาโรหชาดก (สุนขั จิง้ จอกจอมยุยง) ให้นกั เรียนฟั ง
4.นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง จูฬเสฏฐิชาดก และวัณณาโรหชาดก จากหนังสือเรียน หนังสือ
ค้นคว้าเพิม่ เติม
5.ครูให้นกั เรียนร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นสาคัญของเรื่องเพือ่ นาไปสูก่ ารแสดงบทบาทสมมุติ
ขัน้ ที่ 2 แสดง
1. ครูให้นกั เรียนตอบคาถามในประเด็นสาคัญ จากนัน้ ให้แต่ละกลุ่มตัดสินใจเลือกแสดงบทบาทสมมุตเิ รื่องใด
เรื่องหนึ่ง และเลือกผูแ้ สดงทีใ่ กล้เคียงกับบทบาทของเรื่อง
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริม่ การแสดงบทบาทสมมุตใิ นเรื่องทีก่ ลุ่มตัดสินใจเลือก ภายในเวลา 5-7 นาที หรือตาม
ความเหมาะสม
ขัน้ ที่ 3 วิ เคราะห์และอภิ ปราย
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับการแสดงบทบาทสมมุติ และตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่อง จูฬเสฏฐิชาดก
และวัณณาโรหชาดก
ขัน้ ที่ 4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป
1. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
2. นักเรียนแต่ละคนบันทึกข้อคิดและคุณธรรมทีไ่ ด้จากการแสดงบทบาทสมมุติจากเรื่อง จูฬเสฏฐิชาดก และวัณณาโรหชาดก ลงในแบบบันทึก
3. ครูมอบหมายให้นกั เรียนแต่ละคนนาคุณธรรมทีไ่ ด้จากการศึกษาเกีย่ วกับจูฬเสฏฐิชาดก และวัณณาโรหชาดกไปปฏิบตั ิ และบันทึกลงในสมุดบันทึกความดี
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกการปฏิ บตั ิ ตนตามคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างการดาเนิ นชีวิต
ของพุทธสาวกและข้อคิ ดจากชาดก โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง พุทธสาวกและชาดก
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- กีรติกร ชยนานนท์. 2554. 99 นิ ทานชาดกเสริ มปัญญา. กรุงเทพฯ : สบายดี.
3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระโสณโกฬิวสิ ะ
9.2 แหล่งการเรียนรู้

−
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินบันทึกการปฏิบตั ิตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิต
ของพุทธสาวกและข้อคิดจากชาดก
คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
1. การประพฤติ ตนตาม
คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง ปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ น ปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ น ปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างการดาเนินชีวติ ของ แบบอย่างการดาเนินชีวติ ของ แบบอย่างการดาเนินชีวติ ของ
การดาเนิ นชีวิตของ
พุทธสาวก 3 พฤติกรรม
พุทธสาวก 2 พฤติกรรม
พุทธสาวก 1 พฤติกรรม
พุทธสาวก
พร้อมหลักฐานประกอบ
พร้อมหลักฐานประกอบ
พร้อมหลักฐานประกอบ
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
2. การประพฤติ ตนตามข้อคิ ด มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
ปฏิบตั ติ นตามข้อคิดทีไ่ ด้จาก ปฏิบตั ติ นตามข้อคิดทีไ่ ด้จาก ปฏิบตั ติ นตามข้อคิดทีไ่ ด้จาก
ที่ได้จากชาดก
ชาดก 3 พฤติกรรม พร้อมมี
ชาดก 2 พฤติกรรม พร้อมมี
ชาดก 1 พฤติกรรม พร้อมมี
หลักฐานประกอบ
หลักฐานประกอบ
หลักฐานประกอบ
วิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ น วิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ น วิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ น
3. การวิ เคราะห์ผลของการ
ตามคุณธรรมอันเป็ น
ตามคุณธรรมอันเป็ น
ปฏิ บตั ิ ตนตามคุณธรรมอัน ตามคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างของพุทธสาวกและ แบบอย่างของพุทธสาวกและ แบบอย่างของพุทธสาวกและ
เป็ นแบบอย่างของพุทธข้อคิดจากชาดกได้อย่างมี
ข้อคิดจากชาดกได้อย่างมี
สาวกและข้อคิ ดจากชาดก ข้อคิดจากชาดกได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้องเหมาะสม
เหตุผลถูกต้องเหมาะสม
เหตุผลถูกต้องเหมาะสม
3 ข้อขึน้ ไป
2 ข้อ
1 ข้อ
รายการประเมิ น

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7

พอใช้

ต่ากว่า 5

ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
คาชี้ แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. พระพุทธเจ้าประทานโอวาทด้วยพิณสามสาย เพราะเหตุใด
ก. เพราะพระโสณโกฬิวสิ ะมีความประมาทหลงใหล
ในความสุข
ข. เพราะพระโสณโกฬิวสิ ะมีความเพียรมาก แต่ไม่
สามารถบรรลุธรรมพิเศษได้
ค. เพราะพระโสณโกฬิวสิ ะเข้าเฝ้ าพระเจ้าพิมพิสาร ด้วย
ความปลาบปลืม้ ใจ
ง. เพราะพระโสณโกฬิวสิ ะได้รบั การบารุงบาเรอ
ทุกประการจนเกิดความเคยชิน
2. ข้อใดเป็ นคุณธรรมทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาประวัตขิ อง
พระโสณโกฬิวสิ ะ
ก. การกระทาทุกอย่างควรยึดหลักความพอดี
ข. ความเพียรเปรียบเสมือนสายพิณทีข่ งึ ตึงเกินไป
ค. ความขยันหมั ่นเพียรทาให้ประสบความสาเร็จ
ง. การใช้ปัญญาสามารถทาให้เอาชนะอุปสรรค
ทุกอย่างได้
3. พระโสณโกฬิวสิ ะ ได้รบั การยกย่องจากพระพุทธเจ้า
ว่าอย่างไร
ก. เป็ นผูม้ ปี ั ญญาเลิศ
ข. เป็ นผูเ้ ลิศทางฉลาด
ค. เป็ นผูเ้ ลิศในทางความเพียร
ง. เป็ นผูเ้ ลิศในทางเสียสละทรัพย์
4. ชาดก มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เรื่องราวทีเ่ กีย่ วกับสัตว์ เทวดา
ข. เรื่องราวทีเ่ กีย่ วข้องกับชาวเมืองต่างๆ
ค. เรื่องราวทีเ่ กีย่ วข้องกับพระธรรมคาสอน
ง. เรื่องราวทีเ่ กีย่ วข้องกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้า
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5. เหตุใดจุลกเศรษฐี จึงได้ยกบุตรสาวให้เป็ นภรรยาของ
จุลนั เตวาสิก
ก. เพราะเห็นว่า จุลนั เตวาสิกเป็ นผูม้ คี วามฉลาดและ
อุตสาหะ
ข. เพราะเห็นว่า จุลนั เตวาสิกเป็ นพ่อค้าทีม่ คี วามร่ารวย
มั ่งคั ่ง
ค. เพราะเห็นว่า จุลนั เตวาสิกเป็ นผูท้ ม่ี มี ติ รเป็ นพ่อค้าทัง้
ทางบกและทางน้า
ง. เพราะเห็นว่า จุลนั เตวาสิกสามารถกลายเป็ นเศรษฐีได้
ในเวลา 4 เดือน
6. “ผูม้ ปี ั ญญาแม้มที ุนน้อย ก็สามารถมีทรัพย์มากได้”
ข้อความนี้เป็ นลักษณะของบุคคลในข้อใด
ก. จุลกเศรษฐี
ข. จุลนั เตวาสิก
ค. พระเจ้าพรหมทัต
ง. พระเจ้าพิมพิสาร
7. วัณณาโรหชาดก มีความเกีย่ วข้องกับบุคคลในข้อใด
ก. พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพรหมทัต
ข. พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ
ค. จุลกเศรษฐี จุลนั เตวาสิก
ง. หมอชีวก พระจูฬปั นถกะ
8. บุรุษกินเดน มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ผูเ้ ร่ร่อน
ข. ผูม้ ชี วี ติ ไร้ค่า
ค. ผูท้ ม่ี คี วามอดอยาก
ง. ผูค้ อยกินอาหารทีเ่ หลือจากผูอ้ ่นื
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9. เสือและราชสีห์ จัดเป็ นมิตรประเภทใด
ก. มิตรแท้
ข. มิตรเทียม
ค. มิตรปอกลอก
ง. มิตรประจบสอพลอ

10. บุคคลทีเ่ ป็ นมิตรแท้ มีลกั ษณะอย่างไร
ก. เอมกล่าวชมเชยเพื่อนด้วยความจริงใจ เมื่อเพื่อนสอบ
ได้คะแนนดี
ข. อ้อยคอยสนับสนุนเพื่อนให้เล่นพนันฟุตบอล
เพราะเป็ นการหารายได้ระหว่างเรียน
ค. อ้อมช่วยเพื่อนโกหกผูป้ กครองเพื่อจะได้ไปเทีย่ วใน
วันหยุดว่าจะไปทารายงานทีโ่ รงเรียน
ง. แอนปลอบใจเพื่อนเมื่อสอบได้คะแนนน้อย
และสัญญาว่าคราวหน้าจะให้เพือ่ นลอกข้อสอบ

ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 3
1. ข 2. ก

3. ค

4. ง

5. ก

6. ข 7. ข

8. ง

9. ก

10. ก

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พุทธสาวก
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระโสณโกฬิวสิ ะ เป็ นพุทธสาวกทีม่ คี วามเพียรพยายามมาก จนได้รบั การยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็ นผูเ้ ลิศในทาง
ความเพียร
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/3

เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) เล่าประวัตขิ องพระโสณโกฬิวสิ ะได้
2) บอกคุณธรรมทีไ่ ด้จากการศึกษาประวัตขิ องพระโสณโกฬิวสิ ะได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- พระโสณโกฬิวสิ ะ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
2) ทักษะการเชื่อมโยง
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คเล่าเรื่องรอบวง
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน


นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง พุทธสาวกและชาดก

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

3. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าประวัตพิ ุทธสาวกทีน่ ักเรียนมี
ความประทับใจในคุณความดีของท่าน และบอกคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่าง
4. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการศึกษาประวัติ
พุทธสาวก เพื่อให้ได้ขอ้ คิด คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง และนาไป
ประยุกต์ปฏิบตั ิ

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 1.1

4. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน คละกันตามความสามารถ
คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน
แล้วชีน้ าให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการทางานร่วมกัน ปฏิบตั ิ
ตามกติกาของการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เช่น
1) มีการช่วยเหลือกัน
2) ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในภาระหรือหน้าทีข่ องตน
3) สมาชิกทุกคนมีบทบาทเท่าเทียมกัน
4) สมาชิกทุกคนต้องมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกันอย่างต่อเนื่อง
ครูผสู้ อนให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความกระตือรือร้นและตัง้ ใจ
ทางานร่วมกันให้ประสบความสาเร็จอย่างมีคุณภาพ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง ประวัตพิ ทุ ธสาวก :
พระโสณโกฬิวสิ ะ จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
6. สมาชิกแต่ละคนทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระโสณโกฬิ วิสะ เสร็จแล้ว
ตรวจสอบความถูกต้อง
7. สมาชิกแต่ละคนผลัดกันเล่าผลงานของตนในใบงานที่ 1.1 ให้
สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุม่ ฟั งทีละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง จนครบทุก
ข้อ สมาชิกแต่ละคนช่วยกันเสริมเพิม่ เติมจนคาตอบมีความสมบูรณ์
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• คติ ธรรมเตือนใจที่ได้จากการศึกษาเรื่อง
พระโสณโกฬิ วิสะ ได้แก่เรื่องใดบ้าง
(ความเพียรพยายาม ตัง้ ใจเรียน หมันศึ
่ กษาหา
ความรู)้

8. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอคาตอบในใบงานที่ 1.1
กลุ่มละ 1 ข้อ และให้กลุ่มทีม่ ผี ลงานแตกต่างนาเสนอเพิม่ เติม
9. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของ
พระโสณโกฬิวสิ ะ และแนวทางการนาไปปฏิบตั ิ
4. ครูมอบหมายให้นักเรียนบันทึกการปฏิบตั ติ นตามแบบอย่าง
ของพระโสณโกฬิวสิ ะ ลงในสมุดบันทึกความดี

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
ตรวจใบงานที่ 1.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
ใบงานที่ 1.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- กีรติกร ชยนานนท์. 2554. 99 นิ ทานชาดกเสริ มปัญญา. กรุงเทพฯ : สบายดี.
3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระโสณโกฬิวสิ ะ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระโสณโกฬิวิสะ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. พระโสณโกฬิวสิ ะ มีลกั ษณะพิเศษอย่างไร

2. เพราะเหตุใด พระโสณโกฬิวสิ ะจึงไม่บรรลุธรรมพิเศษในตอนแรก

3. เพราะเหตุใด พระโสณโกฬิวสิ ะจึงได้รบั การยกย่องว่า เป็ นผูเ้ ป็ นเลิศในทางความเพียร

4. คุณธรรมของพระโสณโกฬิวสิ ะ สามารถนามาปรับใช้ในการเรียนได้อย่างไร

5. นักเรียนสามารถนาข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาความรูเ้ รื่อง พระโสณโกฬิวสิ ะ มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ของนักเรียนได้อย่างไร
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระโสณโกฬิวิสะ

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. พระโสณโกฬิวสิ ะ มีลกั ษณะพิเศษอย่างไร
มีลกั ษณะพิเศษ คือ มีฝ่ามือกับฝ่ าเท้าอ่อนนุ่ม และมีขนอ่อนขึน้ ภายใน นอกจากนี้ยงั มีความเป็นอยู่ทดี ่ ี จึงได้สมญานาม
ว่า สุขมุ าลโสณะ

2. เพราะเหตุใด พระโสณโกฬิวสิ ะจึงไม่บรรลุธรรมพิเศษในตอนแรก
เพราะมีความเพียรมาก ขนาดเดินจงกรมจนเท้าแตก แต่กไ็ ม่สามารถบรรลุธรรมพิเศษได้เลยจึงเริม่ ท้อแท้ใจ

3. เพราะเหตุใด พระโสณโกฬิวสิ ะ จึงได้รบั การยกย่องว่า เป็ นผูเ้ ป็ นเลิศในทางความเพียร
เพราะปฏิบตั ธิ รรมอย่างตัง้ ใจ โดยยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไป

4. คุณธรรมของพระโสณโกฬิวสิ ะ สามารถนามาปรับใช้ในการเรียนได้อย่างไร
ตัง้ ใจเรียน และศึกษาค้นคว้าความรูต้ ่างๆ ด้วยความขยันหมั ่นเพียร และมีความมุ่งมั ่นโดยยึดทางสายกลางในการปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้ประสบความสาเร็จในการเรียน
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน)

5. นักเรียนสามารถนาข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาความรูเ้ รื่อง พระโสณโกฬิวสิ ะ มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ของนักเรียนได้อย่างไร

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน)
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การลาดับขัน้ ตอนของเนื้อเรื่อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
การตรงต่อเวลา
รวม

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

การทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติ กรรม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ความตัง้ ใจ

ความ

การตรงต่อ

ความสะอาด

ผลสาเร็จของ

รวม

ของผู้รบั การ
ประเมิน

ทางาน

รับผิดชอบ

เวลา

เรียบร้อย

งาน

15
คะแนน

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

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

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ

การแสดง

การยอมรับ

ความคิ ดเห็น

ฟังคนอื่น

ประเมิน
3

2

1

3

2

1

การมี

การทางาน
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย

ความมีน้าใจ

3

3

2

1

2

1

การปรับปรุง

รวม
15

ผลงานกลุ่ม

คะแนน

ส่วนร่วมใน

3

2

1

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

รายการประเมิ น

อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติ และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
สถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

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

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

4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่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 นความรูด้ ว้ ยวิธกี 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 และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ และสิง่ 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
การศึกษาเรื่องราวจากชาดกทาให้ได้ขอ้ คิดและคติธรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการดาเนินชีวติ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/3

เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) เล่าเรื่อง จูฬเสฏฐิชาดก และวัณณาโรหชาดกได้
2) บอกข้อคิดหรือคติธรรมจากชาดกเรื่อง จูฬเสฏฐิชาดก และวัณณาโรหชาดกได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ชาดก
- จูฬเสฏฐิชาดก
- วัณณาโรหชาดก
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
2) ทักษะการเชื่อมโยง
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

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

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
ขัน้ ที่ 1 เตรียมการ
สื่อการเรียนรู้ :

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม

1. ครูทบทวนบทเรียนทีน่ ักเรียนเคยเรียนเรื่อง ชาดก มาแล้วโดยให้
ตอบคาถามต่อไปนี้
- ชาดกทีน่ ักเรียนเคยเรียนมาแล้วมีเรื่องใดทีน่ ักเรียนมีความ
ประทับใจ
- ข้อคิดหรือคุณธรรมทีไ่ ด้จากการศึกษาชาดกดังกล่าว ได้แก่
อะไรบ้าง
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ชาดกเป็ นวรรณกรรมสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาเป็ นเรื่องราวเกีย่ วข้องกับอดีตชาติ
ของพระพุทธเจ้าทีไ่ ด้ทรงบาเพ็ญบารมีในแต่ละชาติ
3. ครูเล่าเรื่องจูฬเสฏฐิชาดก (เศรษฐีหนู) และวัณณาโรหชาดก (สุนัข
จิง้ จอกจอมยุยง) ให้นักเรียนฟั ง
4. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ รื่อง จูฬเสฏฐิชาดก และวัณณาโรหชาดก จากหนังสือเรียน
และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม จากนัน้ บันทึกความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษา
ลงในแบบบันทึกการอ่าน
5. ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นสาคัญของเรื่องเพื่อนาไปสู่
การแสดงบทบาทสมมุติ
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 2 แสดง
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูให้นักเรียนตอบคาถามในประเด็นสาคัญต่อไปนี้
- จุลกเศรษฐี มีคุณลักษณะพิเศษอย่างไร
- คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของจุลกเศรษฐี คืออะไร
- จูลนั เตวาสิก มีคุณลักษณะเด่นอย่างไร
- คุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างของจูลนั เตวาสิก คืออะไร
- วัณณาโรหชาดก มีขอ้ คิดทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญอะไรบ้าง
จงยกตัวอย่าง
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• นักเรียนเคยฟังหรืออ่านชาดกในเรื่องใดบ้าง
และได้คติ ธรรมอะไรจากชาดกเรื่องนัน้
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มตัดสินใจเลือกแสดงบทบาทสมมุตเิ รื่องใด
เรื่องหนึ่ง และเลือกผูแ้ สดงทีใ่ กล้เคียงกับบทบาทของเรื่อง
3. สมาชิกกลุ่มใดทีไ่ ม่ได้เป็ นผูแ้ สดง จะทาหน้าทีจ่ ดั ฉากการแสดง
4. ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนทาหน้าทีส่ งั เกตการณ์ กลุ่มละ 1 คน
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการแสดงคร่าวๆ ก่อน
โดยครูผสู้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริม่ การแสดงบทบาทสมมุตใิ นเรื่องทีก่ ลุ่ม
ตัดสินใจเลือก ภายในเวลา 5-7 นาที หรือตามความเหมาะสม

(ชั่วโมงที่ 2)

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที่ 3 วิ เคราะห์และอภิ ปราย
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับการแสดงบทบาทสมมุติ
และตอบคาถามเกีย่ วกับเรื่อง จูฬเสฏฐิชาดก และวัณณาโรหชาดก
ดังนี้
- ในเรื่องจูฬเสฏฐิชาดก มีเหตุการณ์สาคัญอะไรบ้าง และข้อคิด
สาคัญทีไ่ ด้จากเรื่องคืออะไร
- วัณณาโรหชาดก มีเหตุการณ์สาคัญอะไรบ้าง และข้อคิดสาคัญ
ทีไ่ ด้จากเรื่องคืออะไร
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2

ขัน้ ที่ 4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

4. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน โดยมีครูเป็ น
ผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
5. นักเรียนแต่ละคนบันทึกข้อคิดและคุณธรรมทีไ่ ด้จากการแสดง
บทบาทสมมุตเิ รื่อง จูฬเสฏฐิชาดก และวัณณาโรหชาดก
ลงในแบบบันทึก
6. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนนาคุณธรรมทีไ่ ด้จากการศึกษา
ความรูเ้ กีย่ วกับจูฬเสฏฐิชาดก และวัณณาโรหชาดก ไปปฏิบตั แิ ละ
บันทึกลงในสมุดบันทึกความดี
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1. คติ ธรรมที่ได้จากจูฬเสฏฐิ ชาดก ได้แก่อะไรบ้าง
(ผูม้ ปี ั ญญาสามารถสร้างฐานะได้ดว้ ยทุนทรัพย์
เพียงเล็กน้อย)
2. นักเรียนสามารถนาคติ ธรรมที่ได้จากเรื่อง
วัณณาโรหชาดก ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร
(ไม่เชือ่ คาพูดยุยงของผูอ้ นื ่ และไม่พดู จายุยงผูอ้ นื ่
ให้แตกคอกัน)

• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกการปฏิ บตั ิ ตนตามคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างการดาเนิ นชีวิต
ของพุทธสาวกและข้อคิ ดจากชาดก โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การประพฤติตนตามคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของพุทธสาวก
2) การประพฤติตนตามข้อคิดทีไ่ ด้จากชาดก
3) การวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวกและข้อคิดจากชาดก

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรือ่ ง พุทธสาวกและชาดก
7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
ตรวจบันทึกการปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ น
แบบอย่างการดาเนินชีวติ ของพุทธสาวกและข้อคิด
จากชาดก

เครื่องมือ
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
แบบประเมินบันทึกการปฏิบตั ติ นตามคุณธรรม
อันเป็ นแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของพุทธสาวก
และข้อคิดจากชาดก

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- กีรติกร ชยนานนท์. 2554. 99 นิ ทานชาดกเสริ มปัญญา. กรุงเทพฯ : สบายดี.
8.2 แหล่งการเรียนรู้

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

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินบันทึกการปฏิบตั ิตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิต
ของพุทธสาวกและข้อคิดจากชาดก
ลาดับที่
1
2
3

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การประพฤติตนตามคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่างการดาเนินชีวติ
ของพุทธสาวก
การประพฤติตนตามข้อคิดทีไ่ ด้จากชาดก
การวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
ของพุทธสาวกและข้อคิดจากชาดก
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
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3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

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
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุม่

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
1.4 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติ และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
1.5 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
สถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด
ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง
3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่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 นความรูด้ ว้ ยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

184

พระพุทธศาสนา ป.5

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 และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ และสิง่ 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.5/3)
 ด้านความรู้

(จานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

)

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ั ญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

สรุปผลจากการประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจาหน่ วยการเรียนรู้
 ระดับคุณภาพดี
จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพพอใช้
จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพปรับปรุง จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิ นคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน)
มาตรฐานที ่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสมา่ เสมอ
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ
และปั ญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั ่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทดี ่ แี ละให้เกียรติผอู้ นื ่
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

มาตรฐานที ่ 2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิ ยมทีพ่ ึงประสงค์
2.1
2.2
2.3
2.4

มีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตร
เอื้ออาทรผูอ้ นื ่ และกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ พี ระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม

มาตรฐานที ่ 3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อ่ ง
3.1
3.2
3.3
3.4

มีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่ ต่างๆ รอบตัว
มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตัง้ คาถามเพือ่ ค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติม
เรียนรูร้ ่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ การเรียนรูร้ ะหว่างกัน
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ ละนาเสนอผลงาน

มาตรฐานที ่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิ ดอย่างเป็ นระบบ คิ ดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
4.1
4.2
4.3
4.4

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

มาตรฐานที ่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
5.1
5.2
5.3
5.4

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที ่ 6 ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อืน่ ได้ และมีเจตคติ ทีด่ ี
ต่ออาชีพสุจริต
6.1
6.2
6.3
6.4

วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั ่นพัฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
ทางานร่วมกับผูอ้ นื ่ ได้
มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ
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ร้อยละ

