
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1    ความส าคัญของศาสนา  

เวลา 1 ชั่วโมง 

1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ศาสนาแต่ละศาสนามีความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมการท าความดี และเป็นแหล่ง 

ท ากิจกรรมทางสังคม ซึ่งส่งผลให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 2.1 ตัวชี้วัด 

  ส 1.1   ป.4/1  อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะเป็นศูนยร์วมจิตใจของศาสนิกชน 

 2.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

  - อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือได้ 

 

3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  

-  พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  

-  เป็นศูนย์รวมการท าความดีและพัฒนาจิตใจ เช่น ฝึกสมาธิ สวดมนต์ ศึกษาหลักธรรม  

-  เป็นที่ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า การเวียนเทียน การท าบุญ)  

-  เป็นแหล่งท ากิจกรรมทางสังคม เช่น การจัดประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารชุมชน  

  และการส่งเสริมพัฒนาชุมชน 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 

 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 

  1) ทักษะการวิเคราะห์          2) ทักษะการเชื่อมโยง 

 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 



5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1.  ซื่อสัตย์สุจริต               2.  มีวินัย  

 3.  ใฝ่เรียนรู้                 4.  มุ่งม่ันในการท างาน 

 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 

  นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรยีน 
 

 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ประวัติและความส าคัญของศาสนา 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน    

สื่อการเรียนรู้   :   บัตรภาพ 

1.  ครูน าภาพเกีย่วกับกิจกรรมของศาสนาต่างๆ มาใหน้ักเรียนดู   แล้ว

ถามนักเรียนว่า ภาพที่เห็นเป็นภาพอะไร เกี่ยวข้องกับศาสนาใดบ้าง 

และสังเกตเห็นได้จากอะไร 

2.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 เพราะเหตุใด จึงต้องมีการนับถือศาสนา  

 อธิบายเหตุผล 

 (เพราะศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สอนให ้

 ละเว้นการท าความชั่ว สอนให้ท าแต่ความดี) 

 

ขั้นที่  2  สอน   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   1.  หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.4 

          2.  ใบงานที่ 1.1 

                               3.  ห้องสมุด 

1.  ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความส าคญัของศาสนา จากหนังสือ

เรียน และห้องสมดุ แล้วบันทึกความรู้ที่ได้ลงในแบบบันทึกการอ่าน 

2.  ครูอธิบายให้นักเรยีนเข้าใจว่า นอกจากพระพุทธศาสนาทีเ่ป็น      

ศูนย์รวมจติใจของชาวพุทธแล้ว ในประเทศไทยยังมีศาสนาอ่ืนๆ อีก  

เช่น ศาสนาครสิต์ ศาสนาอิสลาม เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น 

ศาสนาทีส่อนให้ศาสนิกชนของตนเป็นคนด ี

3.  นักเรียนแตล่ะคนท าใบงานที่ 1.1 เร่ือง พิธีกรรมทางศาสนา  

4.  เมื่อนักเรียนแต่ละคนหาค าตอบไดแ้ล้ว ให้จับคู่กับเพื่อนผลัดกัน 

อภิปรายค าตอบให้คู่ของตนฟัง 

  



5.  ครูสุ่มเรียกนักเรียนทลีะคนออกมาน าเสนอใบงานท่ี 1.1              

หน้าช้ันเรียน โดยครเูป็นผูต้รวจสอบความถูกต้องและให้    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ขั้นสรุป  

สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้  :   — 

1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้รื่อง ความส าคญัของศาสนา 
2.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 ศาสนาแต่ละศาสนามีความส าคัญต่อผู้นับถือ 

 อย่างไรบ้าง อธิบายเหตุผล 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 

 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 1.1 ใบงานท่ี 1.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ และ

มุ่งมั่นในการท างาน  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

 8.1 สื่อการเรียนรู ้

  1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 

  2) บัตรภาพ กิจกรรมของศาสนาต่างๆ 

  3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พิธีกรรมทางศาสนา 

 8.2 แหล่งการเรียนรู ้

  -  ห้องสมุด 

 

 

 



บัตรภาพ  พิธีกรรมของศาสนาต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพพิธีกรรมของศาสนาพุทธ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพพิธีกรรมของศาสนาครสิต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพพิธีกรรมของศาสนาอิสลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 

 

 

 

 

 


 



ใบงานที่ 1.1  เรื่อง พิธีกรรมทางศาสนา 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายความส าคัญของพิธีกรรมทางศาสนาที่นักเรียนนับถือ และติดภาพประกอบ 

 
 

     (ติดภาพประกอบ) 

 

 

 

 

 

 
 พิธีกรรมนีม้ีความผูกพันกับวิถีชีวิต ดังนี้ 

           

           

           

          

           

           

           

 

 

 

 



ใบงานที่ 1.1  เรื่อง พิธีกรรมทางศาสนา 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายความส าคัญของพิธีกรรมทางศาสนาที่นักเรียนนับถือ และติดภาพประกอบ 

 (ตัวอย่าง) 
 

   

 

 

 

 

 

 
  พิธีกรรมนีม้ีความผูกพันกับวิถีชีวิต ดังนี้ 

    ชาวพุทธจะแสดงความเคารพพระสงฆ์ด้วยการกราบไหว้ และท าบุญตักบาตรให้พระสงฆ์ เพ่ือเป็นการแสดง  

ความกตัญญูต่อพระสงฆ์ที่ได้น าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้ตนเองได้รู้จักและปฏิบัติตาม  

           

           

          

           

           

           
 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครูผูส้อน) 
 

 

 

 

เฉลย 



แบบบันทึกการอ่าน 

  

ช่ือหนังสือ   ช่ือผู้แต่ง     นามปากกา     

ส านักพิมพ ์     สถานท่ีพิมพ์     ปีท่ีพิมพ์          

จ านวนหน้า     ราคา   บาท อ่านวันท่ี    เดือน    พ.ศ.    เวลา    

          

 1. สาระส าคัญของเรื่อง 

        

        

              

 2. วิเคราะห์ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน 

        

        

 3. สิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

        

        

 4. ข้อเสนอแนะของครู  

        

        
  

 ลงชื่อ      นักเรียน    ลงชื่อ            ผู้ปกครอง 

              (                         )          (                      ) 
 

ลงชื่อ                                      ครูผู้สอน 

                                                    (                       )  

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 

 ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ให ้ 2 คะแนน 

 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 



แบบสังเกตพฤติกรรม     การท างานรายบุคคล 

 

ชื่อ                                                                                    ชั้น          
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การแสดงความคิดเห็น    

2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    

3 การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    

4 ความมีน้ าใจ    

5 การตรงต่อเวลา    

                                                                                 รวม  

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                   ............../.................../................ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 12 - 15 ด ี  

 8 - 11 พอใช้  

 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม                      ชั้น       
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม    

2 ความร่วมมือกันท างาน    

3 การแสดงความคิดเห็น    

4 การรับฟังความคิดเห็น    

5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน    

                                                                                 รวม  

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                   ............../.................../................ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 12 - 15 ด ี  

 8 - 11 พอใช้  

 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  



แบบประเมิน    คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ 

     ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. รักชาต ิศาสน ์

 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้พร้อมบอกความหมายของเพลงชาติได ้    

1.2 เข้าปฏิบัตตินตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน    

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน    

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาตามโอกาส    

1.5   เข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่วกับสถาบันพระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น    

2. ซื่อสัตย์ สุจรติ 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    

2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตามสัญญาที่ตน 

       ให้ไว้กับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3   ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง    

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  และโรงเรียน  

        มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1    ตั้งใจเรียนรู้    

4.2  เอาใจใส่ในการเรยีน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    

4.3  เข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้ตา่งๆ    

4.4  ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ แหล่ง 

        เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อยา่งเหมาะสม 

   

4.5    บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรยีนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    

4.6    แลกเปลี่ยนความรูด้้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

                                                                                       

 

 



                         แบบประเมิน    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ 

     ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    

5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    

5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 

 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    

7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    

8.2 อาสาท างานให้ผู้อื่น    

8.3   รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและ โรงเรียน     

8.4   เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรยีน    

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                                      ............../.................../................     
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 

  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 

  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 

 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 

  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                      ) 
   ต าแหน่ง      
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2   พระพุทธศาสนา 

เวลา  1 ชั่วโมง 

1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การศึกษาประวัติศาสดาของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม จะท าให้มีความรู้ความเข้าใจ 

ในพระพุทธศาสนามากขึ้น 
 

2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 2.1 ตัวชี้วัด 

  ส 1.1   ป.4/2   สรุปพุทธประวตัิตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัตศิาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

       ป.4/8   อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป 

 2.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

  1)  สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรมได้ 

  2)  อธิบายประวัติศาสดาของพระพุทธศาสนาได้ 
 

3. สาระการเรียนรู้ 

3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1)  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 

- ตรัสรู้ 

- ประกาศธรรม ได้แก่ โปรดชฎิล โปรดพระเจ้าพิมพิสาร พระอัครสาวก แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 

2)  ประวัติศาสดา 

-  พระพุทธเจ้า 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 

  1) ทักษะการวิเคราะห์         2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล   

  3)  ทักษะการสรุปความ 

 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 



5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1.  ซื่อสัตย์สุจริต        2.  มีวินัย     3.  ใฝ่เรียนรู้   4.  มุ่งมั่นในการท างาน 

 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) 

  นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรยีน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน    

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

1.  นักเรียนช่วยกันส ารวจเพื่อนๆ ในห้องเรียนว่าแตล่ะคนนับถือศาสนา

ใดบ้าง เพราะอะไรจึงนับถือศาสนานั้น 

2.  นักเรียนร่วมกันสนทนาจนมีความคิดเห็นท่ีตรงกันว่า ทุกศาสนา 

มีความส าคัญต่อผู้ที่นับถือ ดังนั้น เราจึงควรศึกษาเรื่องราวประวัต ิ

ความเป็นมาของศาสนาท่ีตนนับถอื 

3.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 เพราะเหตุใด ในแต่ละสงัคมไทยจึงมีการ 

 นับถือศาสนาที่ไม่เหมือนกัน อธิบายเหตุผล 

 ประกอบ 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 

 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

  

 
 

ขั้นสอน   

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   1.  หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.4   2.  ใบงานที่ 2.1 

                               3.  ห้องสมุด          4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

6.  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ 

เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน ซึ่ง

เรียกว่า กลุม่บ้าน ให้แตล่ะกลุม่ก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้สมาชิก

แต่ละคนในกลุ่มเป็นหมายเลข 1-4 

7.  สมาชิกที่มีหมายเลขเดียวกันมารวมกันเป็นกลุม่ใหม่ เรยีกว่า กลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญร่วมกันศึกษาความรู้เกีย่วกับประวัติ

ความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ตามหมายเลข ดังนี้ 

-  หมายเลข 1 ศึกษาความรู้เรื่อง ประสตู ิ

-  หมายเลข 2 ศึกษาความรู้เรื่อง ตรัสรู ้

-  หมายเลข 3 ศึกษาความรู้เรื่อง ประกาศธรรม 

-  หมายเลข 4 ศึกษาความรู้เรื่อง ปรินิพพาน 

  แล้วบันทึกความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน 

  



8.  เมื่อศึกษาความรู้เสร็จแล้ว ให้สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแยกย้ายกัน 

กลับเข้าสู่กลุ่มบา้น แล้วร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได ้

ศึกษามาให้สมาชิกในกลุ่มบ้านฟัง โดยอาจเรียงตามล าดับ 

หมายเลขหรือตามความสมคัรใจกไ็ด้   

9.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ 2.1 เร่ือง พุทธประวัติ 

10.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานท่ี 2.1 หน้าช้ันเรียน  

โดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกตอ้ง และเพิ่มเตมิในส่วนท่ียังม ี

ข้อบกพร่องอยู่ แล้วร่วมกันเฉลยค าตอบในใบงาน 

ขั้นสรุป  

สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้  :   — 

3.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้รื่อง ประวัติพระพุทธศาสนา 
4.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 การศึกษาประวัติความเป็นมาของศาสนาที่ 

 ตนนับถือมีประโยชน์อยา่งไร  

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 

 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
  

 

7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

ตรวจใบงานท่ี 2.1 ใบงานท่ี 2.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้  

และมุ่งมั่นในการท างาน  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

 8.1 สื่อการเรียนรู ้

  1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 

  2) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ 

 

 



 8.2 แหล่งการเรียนรู ้

  1) ห้องสมุด 

  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

-   th.wikipedia.org/wiki/พระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบงานที่ 2.1  เรื่อง พุทธประวัต ิ
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน พร้อมติดภาพประกอบ 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



ใบงานที่ 2.1  เรื่อง พุทธประวัต ิ
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน พร้อมติดภาพประกอบ   (ตัวอย่าง) 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพุทธเจ้าประสตูิที่ลุมพินวีันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และ  

กรุงเทวทหะ วันท่ีประสตูิ คือ วันข้ึน 15 ค่ า เดือน 6 ก่อน  

พุทธศักราช 80 ปี  

2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีพระพุทธเจ้าตรสัรู้ คือ วันข้ึน 15 ค่ า เดือน 6   

สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจ 4 ได้แก่ ทกุข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  

  

3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าตรสัรู้เป็นพระสมัมาสัมพุทธเจ้าแล้ว  

พระองค์ได้น าหลักธรรมที่ทรงค้นพบออกเผยแผ่ให้กับคน  

ทั้งหลายได้รู้ตามเป็นจ านวนมาก  

4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน  

ของมัลลกษัตริย์ แห่งกรุงกุสินารา แคว้นมัลละ  

  

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครูผูส้อน)  

เฉลย 



แบบบันทึกการอ่าน 
  

ช่ือหนังสือ   ช่ือผู้แต่ง     นามปากกา     

ส านักพิมพ ์     สถานท่ีพิมพ์     ปีท่ีพิมพ์          

จ านวนหน้า     ราคา   บาท อ่านวันท่ี    เดือน    พ.ศ.    เวลา    
          
 1. สาระส าคัญของเรื่อง 
        
        

              
        
 2. วิเคราะห์ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน 
        
        
 3. สิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
        
        

       
 4. ข้อเสนอแนะของครู  
        
        
  

 ลงชื่อ      นักเรียน    ลงชื่อ            ผู้ปกครอง 
              (                         )          (                        ) 
 

ลงชื่อ                                      ครูผู้สอน 
                                                     (                       )  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน  ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ให้ 2 คะแนน 

 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 ความถูกต้องของเนื้อหา    

2 ความคิดสร้างสรรค์    

3 วิธีการน าเสนอผลงาน    

4 การน าไปใช้ประโยชน์    

5 การตรงต่อเวลา    

                                                                                 รวม  

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                          ............../.................../................ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน   ให ้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 12 - 15 ด ี  

 8 - 11 พอใช้  

 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ 

ชื่อ – สกุล 

ของผู้รับการ 

ประเมิน 

ความร่วมมือ

กันท ากิจกรรม 

การแสดงความ

คิดเห็น 

การรับฟังความ

คิดเห็น 

ความตั้งใจ

ท างาน 

การแก้ไข

ปัญหา/หรือ

ปรับปรุง

ผลงานกลุ่ม 

รวม 

15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                                      ............../.................../................ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 12 - 15 ด ี  

 8 - 11 พอใช้  

 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  



แบบประเมิน    คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ 

     ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 

 กษัตริย์ 

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้พร้อมบอกความหมายของเพลงชาติได้    

1.2 เข้าปฏิบัตตินตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน    

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน    

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาตามโอกาส    

1.5   เข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น    

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    

2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตามสัญญาที่ตน 

       ให้ไว้กับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3   ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง    

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว และโรงเรียน  

       มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1    ตั้งใจเรียนรู้    

4.2  เอาใจใส่ในการเรยีน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    

4.3  เข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้ตา่งๆ    

4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ แหล่ง 

       เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 

   

4.5    บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรยีนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    

4.6    แลกเปลี่ยนความรูด้้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

                                                                                     

 

             



                แบบประเมิน    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ 

     ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    

5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    

5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 

 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    

7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    

8.2 อาสาท างานให้ผู้อื่น    

8.3   รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน     

8.4   เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรยีน    

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                                      ............../.................../................     
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 

  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 

  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 

 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 

 

  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
   (                      ) 
   ต าแหน่ง      

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3   ศาสนาคริสต ์

เวลา  1 ชัว่โมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ มีพระเยซูเป็นศาสดา เกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลายาวนานและมีผู้นับถือ 
อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 1.1   ป.4/8  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป 
 2.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

  -  อธิบายประวัติศาสนาคริสต์ และประวัติศาสดาของศาสนาคริสต์ได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.3 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ประวัติศาสดา 

- พระเยซู 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 

1)  ทักษะการรวบรวมข้อมูล   
2)  ทักษะการสรุปความ        

 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต               
 2. มีวินัย  
 3. ใฝ่เรียนรู้                 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 



6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรยีนร่วมกัน 
  นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรยีน 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน    
สื่อการเรียนรู้   :   บัตรภาพ 

4.  ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับศาสนาคริสต ์แล้วให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคดิเห็นว่ามีความเกีย่วข้องกับศาสนาครสิต์อย่างไร 

5.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่านอกเหนือจากพุทธประวัติที่
นักเรียนเคยศึกษามาแล้ว ประวตัศิาสนาคริสต์และพระศาสดากเ็ปน็
สิ่งที่น่าสนใจและสมควรที่จะศึกษา  

6.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 
 เพราะเหตุใด สญัลักษณข์องศาสนาครสิต์ 
 จึงเป็นไม้กางเขน 
 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
  
 

 

ขั้นสอน   
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   1.  หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.4     2.  ใบงานที ่2.1 
                               3.  ห้องสมุด          4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

11.  นักเรียนกลุม่เดมิ (จากแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 2) จับคู่กันเป็น 2 คู่  
ให้แต่ละคูศ่ึกษาความรูเ้รื่อง ศาสนาคริสต์ จากหนังสือเรียน และ
ศึกษาความรู้เพิม่เตมิจากห้องสมดุ และแหล่งข้อมลูสารสนเทศโดย
แบ่งหน้าท่ีกันศึกษาความรู้ ดังนี ้
-  คู่ที่ 1 ศึกษาความรู้เรื่อง ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ 
-  คู่ที่ 2 ศึกษาความรู้เรื่อง ประวตัิของพระเยซ ู
แล้วบันทึกความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน 

12.  เมื่อนักเรียนแต่ละคู่ศึกษาความรู้ตามที่ไดร้ับมอบหมายจนเข้าใจ 
แล้วให้กลับมารวมกลุ่มเดิม (กลุ่ม 4 คน) แล้วน าความรู้ที่ได้มาอภิปราย
ร่วมกัน 
 

13.  นักเรียนแตล่ะกลุ่มท าใบงานที่ 3.1 เร่ือง ศาสนาคริสต์ โดยให้ 
แต่ละกลุ่มก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้สมาชิกในกลุม่ ตั้งแต่ หมายเลข 
1-4 แล้วปฏิบัติ ดังน้ี 
-  หมายเลข 1 อ่านค าถาม แยกแยะประเด็นค าถาม 
-  หมายเลข 2 หาแนวทางในการตอบค าถาม 
-  หมายเลข 3 รวบรวมข้อมูลและเขียนค าตอบ 
-  หมายเลข 4 ตรวจค าตอบ ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
 
 

  



14.  เมื่อนักเรียนแต่ละกลุม่ท าใบงานท่ี 3.1 ข้อ 1 เสร็จแล้ว ให้เริ่มท า 
ข้อ 2 โดยให้สมาชิกแตล่ะคนหมุนเวียนเปลีย่นหน้าท่ีกัน ดังนี ้
- หมายเลข 2 เลื่อนขึ้นมาท าหน้าท่ีแทนสมาชิกหมายเลข 1  
- หมายเลข 3 เลื่อนขึ้นมาท าหน้าท่ีแทนสมาชิกหมายเลข 2 
- หมายเลข 4 เลื่อนขึ้นมาท าหน้าท่ีแทนสมาชิกหมายเลข 3 
- หมายเลข 1 เลื่อนขึ้นมาท าหน้าท่ีแทนสมาชิกหมายเลข 4 

  เมื่อแต่ละกลุม่ท าใบงานท่ี 3.1 ข้อ 2 เสร็จแล้ว ให้หมุนเวียนเปลี่ยน 
  หน้าท่ีกันไปเรื่อยๆ จนครบทุกข้อ 

5.  เมื่อแต่ละกลุม่ท าใบงานท่ี 3.1 เสรจ็แล้ว ให้แลกเปลี่ยนใบงานกับเพ่ือน
กลุ่มอื่น เพื่อตรวจสอบค าตอบตามที่ครูเฉลย 

 

ขั้นสรุป  
สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้  :   —  

5.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้รื่อง ศาสนาคริสต ์
6.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 
 นักเรียนคิดว่ากลุ่มคนที่นับถือศาสนาตา่งกัน 
 จะมีการด าเนินชีวิตทีต่่างกันด้วยหรือไม่  
 อธิบายเหตุผล 
 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 3.1 ใบงานท่ี 3.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ และ 
มุ่งมั่นในการท างาน  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.4   
  2) บัตรภาพ 
  3) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศาสนาคริสต์ 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

-   th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาคริสต์ 



บัตรภาพ  ศาสนาคริสต ์
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพพระเยซูประสูติ 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
ภาพพระเยซูเผยแพร่ค าสอน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ 

 
 
 
 
 


 



ใบงานที่ 3.1  เรื่อง ศาสนาคริสต ์
 
ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

1. ศาสนาคริสต์ก าเนิดขึ้นในประเทศ          
 

2. ศาสดาของศาสนาคริสต์ คือ          
  

3. วันที่ประสูติ           
 

4. สถานที่ประสูติ           
 

5. มีบิดา ชื่อว่า           
 

6. มีมารดา ชื่อว่า           
 

7. หลักค าสอนส าคัญ ได้แก่          
 

8. คัมภีร์ส าคัญของศาสนาคริสต์ คือ           
 
ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพระเยซู แล้วสรุปข้อมูลตามส านวนของตนเอง 
 

            
            
            
            
            
            

 
 



ใบงานที่ 3.1  เรื่อง ศาสนาคริสต ์
 
ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

1. ศาสนาคริสต์ก าเนิดขึ้นในประเทศ    อิสราเอล         
 

2. ศาสดาของศาสนาคริสต์ คือ    พระเยซ ู         
  

3. วันที่ประสูติ  วันท่ี 25 ธันวาคม ปีคริสต์ศักราชที่ 1         
 

4. สถานที่ประสูติ    ที่เมืองเบธเลเฮม ในกรุงเยรซูาเลม         
 

5. มีบิดา ชื่อว่า    โยเซฟ         
 

6. มีมารดา ชื่อว่า    มาเรีย         
 

7. หลักค าสอนส าคัญ ได้แก่    หลักความรัก ความเมตตา         
 

8. คัมภีร์ส าคัญของศาสนาคริสต์ คือ    คัมภีรไ์บเบลิ         
   

ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพระเยซู แล้วสรุปข้อมูลตามส านวนของตนเอง 

(ตัวอยา่ง) 
 พระเยซเูป็นเด็กฉลาด มีความสนใจในเรื่องศาสนา ต่อมาเมื่อโตขึ้นมคีวามรู้ในหลักธรรม จึงออกสั่งสอนธรรมที่เน้น เรื่องความรัก     
ความเมตตา ความเสียสละ และสอนให้รู้จักให้อภัยกันจนเป็นท่ีเคารพศรัทธาของคนเป็นจ านวนมาก                       
            
            
            
         (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผูส้อน)     

 
 

เฉลย 



แบบบันทึกการอ่าน 
  

ชื่อหนังสือ   ชื่อผู้แต่ง     นามปากกา     

ส านักพิมพ์     สถานที่พิมพ์     ปีที่พิมพ์   
       

จ านวนหน้า     ราคา   บาท อ่านวันที่    เดือน    พ.ศ.    เวลา    
          
 1. สาระส าคัญของเรื่อง 
        
        

              
        
 2. วิเคราะห์ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน 
        
        
 3. สิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
        
        

       
 4. ข้อเสนอแนะของครู  
        
        
  

 ลงชื่อ      นักเรียน     ลงชื่อ            ผู้ปกครอง 
              (                         )          (                      ) 
 

ลงชื่อ                                      ครูผู้สอน 
                                                             (                       )  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน  ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ให้ 2 คะแนน 

 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง    

2 การล าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง    

3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ    

4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม    

5 การตรงต่อเวลา    

                                                                                 รวม  

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                         ............../.................../................ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน   ให ้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 12 - 15 ด ี  

 8 - 11 พอใช้  

 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ 

ชื่อ – สกุล 

ของผู้รับการ 

ประเมิน 

ความมีวินัย 
ความมีน้ าใจ 

เอื้อเฟื้อ 

เสียสละ 

การรับฟัง 

ความคิดเห็น 

การแสดง 

ความคิดเห็น 

การตรงต่อ

เวลา 

รวม 

15  

คะแนน 
 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                                      ............../.................../................ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 12 - 15 ด ี  

 8 - 11 พอใช้  

 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ 

ชื่อ – สกุล 

ของผู้รับการ 

ประเมิน 

การแสดง 

ความคิดเห็น 

การยอมรับฟัง

คนอื่น 

การท างาน 

ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ความมีน้ าใจ 

การมี 

ส่วนร่วมในการ

ปรับปรุง 

ผลงานกลุ่ม 

รวม 

15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                                      ............../.................../................ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 12 - 15 ด ี  

 8 - 11 พอใช้  

 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  



                                                                   แบบประเมิน    คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ 

     ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 

 กษัตริย์ 

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้พร้อมบอกความหมายของเพลงชาติได้    

1.2 เข้าปฏิบัตตินตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน    

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน    

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาตามโอกาส    

1.5   เข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่วกับสถาบันพระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น    

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    

2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตามสัญญาที่ตน 

        ให้ไว้กับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3   ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง    

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียน  

       มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1   ตั้งใจเรียนรู้    

4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    

4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    

4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ แหล่ง 

       เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 

   

4.5   บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรยีนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    

4.6   แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

                                                                                                                 



                                                            แบบประเมิน    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ 

     ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    

5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    

5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 

 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    

7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    

8.2 อาสาท างานให้ผู้อื่น    

8.3   รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน     

8.4   เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรยีน    

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                                      ............../.................../................     
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 

  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 

  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 

 

 



บันทึกหลังแผนการสอน 

 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
    (                      ) 
   ต าแหน่ง      

 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4   ศาสนาอิสลาม 

เวลา  1 ชั่วโมง 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ศาสนาอิสลามถือเป็นศาสนาที่ส าคัญศาสนาหนึ่งของโลก เกิดขึ้นที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีนบีมุฮัมมัดเป็น
ศาสดาของศาสนา 
 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 1.1   ป.4/8  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป 
 2.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

  - อธิบายประวัติศาสนาอิสลาม และประวัติศาสดาของศาสนาอิสลามได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.4 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ประวัติศาสดา 

- นบมีุฮัมมัด 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
1)  ทักษะการรวบรวมข้อมูล   
2)  ทักษะการสรุปความ        
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต               
 2.  มีวินัย  
 3. ใฝ่เรียนรู้                 
 4.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 



6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคกลุ่มสืบค้น 
  นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรยีน 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน    
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

1.  ครูทบทวนความรู้เดิมเรื่อง ประวตัิและความส าคัญของศาสนา  
แล้วตั้งค าถามถามนักเรยีน ดังนี้ 
- นอกจากศาสนาที่นักเรียนนับถือแล้ว นักเรียนรู้จักศาสนาอ่ืน  

 อีกหรือไม่ คือศาสนาอะไร 
- ศาสนาท่ีนักเรยีนนับถือมีความส าคัญอย่างไร 

2.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 
 ชาวมุสลมิจะแสดงความศรัทธาต่อพระเจ้า 
 ด้วยวิธีใด 
 (การละหมาด) 

 

 

ขั้นสอน   
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :    1.  หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.4   
   2.  ใบงานที่ 4.1 
                                3.  ห้องสมุด           
   4.  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

1.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
2.  ครูสนทนากับนักเรียนว่า นอกจากพระพุทธศาสนาหรือศาสนาครสิต์ 

ที่นักเรียนนับถือแล้ว นักเรียนรู้จักศาสนาอิสลามหรือไม่ และศาสนา
อิสลามมีความส าคญัและความเปน็มาอย่างไร 

3.  นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม จากหนังสือเรียน 
ห้องสมุด และแหล่งข้อมลูสารสนเทศ แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน 

4.  ครูแจกใบงานที่ 4.1 เร่ือง ศาสนาอิสลาม ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม  
(กลุ่มเดมิจากแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2) เพื่อน ามาแบ่งให้สมาชิก 
แต่ละคนในกลุ่มสืบค้นข้อมูล โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนอ่อน 
ได้เลือกหัวข้อก่อน 

5.  สมาชิกแตล่ะคนศึกษาสืบค้นความรู้เพื่อเป็นค าตอบหัวข้อท่ีตน 
รับผิดชอบ แล้วน าค าตอบมาอภิปรายร่วมกันในกลุ่มจนได้ค าตอบ 
ที่สมบูรณ์ และมีความเข้าใจตรงกันทุกคน 

6.  เมื่อไดค้ าตอบท่ีถูกต้องสมบูรณ์ก็บนัทึกลงในใบงานท่ี 4.1 แล้วให้
ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานท่ีหน้าช้ันเรียน 

7.  ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานท่ี 4.1 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 
 การเรียนรู้เกี่ยวกบัประวัติศาสดาของศาสนา 
 อิสลามมีประโยชน์ต่อชีวติประจ าวันของเรา 
 หรือไม่ อธิบายเหตุผล 
 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน 
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

 
 



ขั้นสรุป  
สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้  :   —  

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้รื่อง ศาสนาอิสลาม 
  

 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าสมุดเลม่เล็ก เร่ือง ศาสนาท่ีฉันนับถือ โดยให้ครอบคลุมประเด็น 
 ตามที่ก าหนด ดังนี ้

1) การอธิบายความส าคญัของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
2) การสรุปพุทธประวัติ หรือประวตัิของศาสดาที่ตนนับถือ 
3) การอธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืน 

 

  นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง ประวัติและความส าคัญของศาสนา 
 

 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์
ตรวจใบงานท่ี 4.1 ใบงานท่ี 4.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้  
และมุ่งมั่นในการท างาน  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

ตรวจสมุดเล่มเล็ก เรื่อง ศาสนาทีฉ่ันนับถือ แบบประเมินสมุดเล่มเล็ก เรื่อง ศาสนาท่ีฉันนับถือ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนงัสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4  
  2) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ศาสนาอิสลาม 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
-   th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาอิสลาม 
 

 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินสมุดเลม่เล็ก เรื่อง ศาสนาที่ฉันนบัถือ 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การอธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ     
2 การสรุปพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ    
3 การอธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่น      

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                       ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ดี = 3 
 พอใช้ = 2 
 ปรับปรุง = 1 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

  8 - 9 ดี 

  5 - 7 พอใช้ 

  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 



ใบงานที่ 4.1  เรื่อง ศาสนาอิสลาม 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม แล้วสรุปตามประเด็นที่ก าหนด 

 
9. การก าเนิดของศาสนาอิสลาม 

           
           
           
           

 
10. ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม 

            
            
            
            

  
11. หลักธรรมส าคัญของศาสนาอิสลาม 

           

            
12. พระคัมภีร์ส าคัญของศาสนาอิสลาม 

           

            
 

13. แหล่งการเรียนรู้ 
           

 
 
 
 
 



ใบงานที่ 4.1  เรื่อง ศาสนาอิสลาม 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม แล้วสรุปตามประเด็นที่ก าหนด 

 (ตัวอย่าง) 
1. การก าเนิดของศาสนาอิสลาม 

 ศาสนาอิสลามถือก าเนิดขึ้นในนครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย หลังพระพุทธศาสนาประมาณ 1,113 ป ี   
                     
           
           

 
2. ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม 

  ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ นบมีุฮัมมัด พระองค์เป็นชาวอาหรับ ประสตูิที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย    
เป็นบุตรของนายอับดลุเลาะห์ และนางอามีนะฮ์ พระองค์ทรงประกาศศาสนาเป็นเวลา 23 ปี พระองค์จึงสิ้นพระชนม ์         
เมื่ออายุได้ 63 ป ี          
            
 

3. หลักธรรมส าคัญของศาสนาอิสลาม 
 หลักศรัทธา 6 ประการ         
 หลักปฏิบตัิ 5 ประการ          

4. พระคัมภีร์ส าคัญของศาสนาอิสลาม 
 พระคัมภีร์อัลกรุอาน         

            
       

5. แหล่งการเรียนรู้ 
 ข้อมูลอินเทอร์เนต็  หนังสือจากหอ้งสมุด         
 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครูผูส้อน) 
 

 
 
 
 

เฉลย 



แบบบันทึกการอ่าน 
  

ช่ือหนังสือ   ช่ือผู้แต่ง     นามปากกา     

ส านักพิมพ ์     สถานท่ีพิมพ์     ปีท่ีพิมพ์          

จ านวนหน้า     ราคา   บาท อ่านวันท่ี    เดือน    พ.ศ.    เวลา    
          
 1. สาระส าคัญของเรื่อง 
        
        
              
        
 2. วิเคราะห์ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน 
        
        
 3. สิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
        
        
       
 4. ข้อเสนอแนะของครู  
        
        
  

 ลงชื่อ      นักเรียน    ลงชื่อ            ผู้ปกครอง 
              (                         )          (                      ) 
 

ลงชื่อ                                      ครูผู้สอน 
                                                     (                       )  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน  ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ให้ 2 คะแนน 

 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 
 



แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง    
2 การล าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง    
3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ    
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม    
5 การตรงต่อเวลา    

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                       ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกบัรายการประเมินบางส่วน   ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 

 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด    ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รับการ 
ประเมิน 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

การยอมรับฟัง
คนอื่น 

การท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ความมีน้ าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 
 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                                     ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

   
 
 
 
 



แบบประเมิน    คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ 
     ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้พร้อมบอกความหมายของเพลงชาติได ้    
1.2 เข้าปฏิบัตตินตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน    
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน    
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาตามโอกาส    
1.5   เข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่วกับสถาบันพระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น    

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตามสัญญาที่ตน 
       ให้ไว้กับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3   ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง    
3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  และโรงเรียน  

       มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1    ตั้งใจเรียนรู้    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ แหล่ง 
       เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 

   

4.5   บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรยีนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้    
4.6   แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                แบบประเมิน    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ 
     ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    
8.2 อาสาท างานให้ผู้อื่น    
8.3   รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน     
8.4   เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรยีน    

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                     ............../.................../................     
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังแผนการสอน 

 
  ด้านความรู้ 
        
        
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        
        
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        
        
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
        
        
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแก้ไข 
        
        
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ      
        
   ลงชื่อ      
    (                      ) 
   ต าแหน่ง      

 
 



บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  
  

 ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนี้   
                          ส 1.1   (ป.4/1, ป.4/2, ป.4/8)      
  ด้านความรู ้ 
          
          
     (จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ                 ) 
  ด้านสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
          
          
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
          
          
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี)) 
          
          
  
 สรุปผลจากการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจ าหนว่ยการเรียนรู้ 
  ระดับคณุภาพดี จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  ระดับคณุภาพพอใช้ จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  ระดับคณุภาพปรับปรุง จ านวน   คน คิดเป็นร้อยละ      
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
           
           
  แนวทางการแก้ไข 
           
           

 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อเสนอแนะ        
           
       ลงช่ือ      
       (               ) 
                    ต าแหน่ง      
 



ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน) 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ  
1.1    มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ    
1.2    มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 1.3   ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ 
             และปัญหาทางเพศ 

 

 1.4   เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 1.5   มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกยีรตผิู้อื่น  
 1.6   สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ  
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

2.1   มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร    
  2.2   เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่ผู้มีพระคณุ  
 2.3   ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง   
 2.4   ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3.1   มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมดุ แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว   
  3.2   มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
 3.3   เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   
 3.4   ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  
4.1   สรุปความคดิจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรอืเขียนตามความคิดของตนเอง   
  4.2   น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
 4.3   ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
 4.4   มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
5.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
  5.2   ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์  
 5.3   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์   
 5.4   ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์  
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
6.1   วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ   
  6.2   ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
 6.3   ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้   
 6.4   มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  

 



หน่วยการเรียนรู้ที่  1   ประวัติและความส าคัญของศาสนา 
                                                                                                                             เวลา  4  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
      ส 1.1   ป.4/1   อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะเป็นศูนยร์วมจิตใจของศาสนิกชน 
     ป.4/2   สรุปพุทธประวตัิตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัตศิาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
     ป.4/8   อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป 

2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ศาสนามีความส าคัญในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน การศึกษาประวัติของศาสนา ศาสดาของแต่ละศาสนา  
จะท าให้เกิดความเข้าใจศาสนาต่างๆ มากข้ึน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1)  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  

- พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  

- เป็นศูนย์รวมการท าความดีและพัฒนาจิตใจ เช่น ฝึกสมาธิ สวดมนต์ ศึกษาหลักธรรม  

- เป็นที่ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า การเวียนเทียน การท าบุญ)  

- เป็นแหล่งท ากิจกรรมทางสังคม เช่น การจัดประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารชุมชน  

 และการส่งเสริมพัฒนาชุมชน 
2)  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 

- ตรัสรู้ 

- ประกาศธรรม ได้แก่ โปรดชฎิล โปรดพระเจ้าพิมพิสาร พระอัครสาวก แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 

3)  ประวัติศาสดา 

- พระพุทธเจ้า            -  มุฮัมมัด               -  พระเยซู 

3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 

1)  ทักษะการวิเคราะห์              2)  ทักษะการรวบรวมข้อมูล   
3)  ทักษะการเชื่อมโยง             4)  ทักษะการสรุปความ 

 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 



5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต 
 2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 สมุดเล่มเล็ก เรื่อง ศาสนาที่ฉันนับถือ  
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความส าคัญของศาสนา 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง พิธีกรรมทางศาสนา 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศาสนาคริสต์ 
  4) ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง ศาสนาอิสลาม 
  5) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  6) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  7) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  8) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  9) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความส าคัญของศาสนา 
 7.4 การประเมินชิน้งาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

  - ตรวจสมุดเล่มเล็ก เรื่อง ศาสนาที่ฉันนับถือ 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ประวัติและความส าคัญของศาสนา 

     นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรตันตรยัและท าสมาธิก่อนเรียนทุกช่ัวโมง 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 1   ความส าคัญของศาสนา                                                                                     
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด เวลา  1  ชั่วโมง  

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูน าภาพเกี่ยวกับกิจกรรมของศาสนาต่างๆ มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า ภาพที่เห็นเป็นภาพอะไร   
เกี่ยวข้องกับศาสนาใดบ้าง และสังเกตเห็นได้จากอะไร 
 
ขั้นสอน 

15.  ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความส าคัญของศาสนา จากหนังสือเรียน และห้องสมุด  

16.  ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า นอกจากพระพุทธศาสนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธแล้ว ในประเทศไทย 

ยังมีศาสนาอ่ืนๆ อีก เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นศาสนาที่สอนให้ศาสนิกชน 
ของตนเป็นคนดี 

17.  นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง พิธีกรรมทางศาสนา  

18.  เมื่อนักเรียนแต่ละคนหาค าตอบได้แล้ว ให้จับคู่กับเพ่ือนผลัดกันอภิปรายค าตอบให้คู่ของตนฟัง 

19.  ครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคนออกมาน าเสนอใบงานที่ 1.1 หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและ 

ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความส าคัญของศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



เร่ืองที่ 2   พระพุทธศาสนา                                                                                                 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเร่ืองราว (Jigsaw) เวลา  1 ช่ัวโมง 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  นักเรียนช่วยกันส ารวจเพื่อนๆ ในห้องเรียนว่าแต่ละคนนับถือศาสนาใดบ้าง เพราะอะไรจึงนับถือศาสนานั้น 

2.  นักเรียนร่วมกันสนทนาจนมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า ทุกศาสนามีความส าคัญต่อผู้ที่นับถือ ดังนั้น เราจึงควรศึกษา

เรื่องราวประวัติความเป็นมาของศาสนาที่ตนนับถือ 

  
ขั้นสอน 

1.  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ  เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้าน แล้วให้แต่ละกลุ่มก าหนด

หมายเลขประจ าตัวให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เป็นหมายเลข 1-4 

2.  สมาชิกท่ีมีหมายเลขเดียวกันมารวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้กลุม่ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันศึกษา 

ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ตามหมายเลข ดังนี้ 
-  หมายเลข 1 ศึกษาความรู้เรื่อง ประสูติ 

-  หมายเลข 2 ศึกษาความรู้เรื่อง ตรัสรู้ 

-  หมายเลข 3 ศึกษาความรู้เรื่อง ประกาศธรรม 

-  หมายเลข 4 ศึกษาความรู้เรื่อง ปรินิพพาน 

3.  เมื่อศึกษาความรู้เสร็จแล้ว ให้สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแยกย้ายกันกลับเข้าสู่กลุ่มบ้าน แล้วร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความรู้ที่ได้ศึกษามาให้สมาชิกในกลุ่มบ้านฟัง โดยอาจเรียงตามล าดับหมายเลขหรือตามความสมัครใจก็ได้   
4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ 

5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานที่ 2.1 หน้าชั้นเรียน โดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง  

และเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ แล้วร่วมกันเฉลยค าตอบในใบงาน 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ประวัติพระพุทธศาสนา 
 
  
 

 
 



เร่ืองที่ 3   ศาสนาคริสต์                                                                                                       
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน เวลา  1 ช่ัวโมง 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์

อย่างไร 

2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่านอกเหนือจากพุทธประวัติที่นักเรียนเคยศึกษามาแล้ว ประวัติศาสนา 

และศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและสมควรที่จะศึกษาด้วย  
ขั้นสอน 

1.  นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้เรื่อง ศาสนาคริสต์ จากหนังสือเรียน และศึกษาความรู้เพ่ิมเติม

จากห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ โดยแบ่งหน้าที่กันศึกษาความรู้ ดังนี้ 

-  คู่ท่ี 1 ศึกษาความรู้เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ 

-  คู่ท่ี 2 ศึกษาความรู้เรื่อง ประวัติของพระเยซู 

2.  เมื่อนักเรียนแต่ละคู่ศึกษาความรู้ตามที่ได้รับมอบหมายจนเข้าใจแล้วให้กลับมารวมกลุ่มเดิม (กลุ่ม 4 คน)  

แล้วน าความรู้ที่ได้มาอภิปรายร่วมกัน 
3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศาสนาคริสต์ โดยให้แต่ละกลุ่มก าหนดหมายเลขประจ าตัว 

ให้สมาชิกในกลุ่ม ตั้งแต่หมายเลข 1-4 แล้วปฏิบัติ ดังนี้ 
-  หมายเลข 1 อ่านค าถาม แยกแยะประเด็นค าถาม 
-  หมายเลข 2 หาแนวทางในการตอบค าถาม 
-  หมายเลข 3 รวบรวมข้อมูลและเขียนค าตอบ 
-  หมายเลข 4 ตรวจค าตอบ ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง 

4.  เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 3.1 ข้อ 1 เสร็จแล้ว ให้เริ่มท าข้อ 2 โดยให้สมาชิกแต่ละคนหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ 

กันไปเรื่อยๆ จนครบทุกข้อ 
5.  เมื่อแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 3.1 เสร็จแล้ว ให้แลกเปลี่ยนใบงานกับเพ่ือนกลุ่มอ่ืน เพ่ือตรวจสอบค าตอบ 

ตามท่ีครูเฉลย 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ศาสนาคริสต์  
 
 
 



เร่ืองที่ 4   ศาสนาอิสลาม                                                                                                    
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคกลุม่สืบคน้ เวลา  1 ช่ัวโมง 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูทบทวนความรู้เดิมเรื่อง ประวัติและความส าคัญของศาสนา แล้วตั้งค าถามถามนักเรียนว่า นอกจากศาสนาที่นักเรียน    
นับถือแล้ว นักเรียนรู้จักศาสนาอ่ืนอีกหรือไม่ และศาสนานั้นมีความส าคัญอย่างไร  
 
ขั้นสอน 

8.  ครูสนทนากับนักเรียนว่า นอกจากพระพุทธศาสนาหรือศาสนาคริสต์ที่นักเรียนนับถือแล้ว นักเรียนรู้จักศาสนาอิสลาม

หรือไม่ และศาสนาอิสลามมีความส าคัญและความเป็นมาอย่างไร 

9.  ครูแจกใบงานที่ 4.1 เรื่อง ศาสนาอิสลาม ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มเพ่ือน ามาแบ่งให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสืบค้นข้อมูล 

โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนอ่อนได้เลือกหัวข้อก่อน 

10.  สมาชิกแต่ละคนศึกษาสืบค้นความรู้เพื่อเป็นค าตอบตามหัวข้อที่ตนรับผิดชอบ แล้วน าค าตอบมาอภิปรายร่วมกัน 

  ในกลุ่มจนได้ค าตอบที่สมบูรณ์ และมีความเข้าใจตรงกันทุกคน 
4.  เมื่อได้ค าตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ก็บันทึกลงในใบงานที่ 4.1 แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานที่หน้าชั้นเรียน 
5.  ครูและนกัเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 4.1 

 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง ศาสนาอิสลาม 

  
  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าสมุดเล่มเล็ก เรื่อง ศาสนาที่ฉันนับถือ  

โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 
 

  นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ประวัติและความส าคัญของศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู ้
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 
   2) บัตรภาพ 
  3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พิธีกรรมทางศาสนา 
  4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ 
  5) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศาสนาคริสต์ 
  6) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ศาสนาอิสลาม 
 9.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

-   th.wikipedia.org/wiki/พระพุทธศาสนา 
-   th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาคริสต์ 
-   th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาอิสลาม 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินสมุดเลม่เล็ก เรื่อง ศาสนาที่ฉันนับถือ  

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.  การอธิบายความส าคัญ 

 ของพระพุทธศาสนา 

 หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

 

เขียนอธิบายความส าคัญของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตน

นับถือได้อย่างน้อย 3 หัวข้อ   

เขียนอธิบายความส าคัญของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตน

นับถือได้อย่างน้อย 2 หัวข้อ   

เขียนอธิบายความส าคัญของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตน

นับถือได้อย่างน้อย 1 หัวข้อ   

2.  การสรุปพุทธประวัติ หรือ 

 ประวัติของศาสดาท่ีตน 

 นับถือ 

เขียนสรุปพุทธประวัตติั้งแต่บรรลุ

ธรรมจนถึงประกาศธรรมหรือ

เขียนสรุปประวตัิของศาสดาทีต่น

นับถือได้ใจความครบถ้วนตาม

ประเด็นที่ก าหนด  

เขียนสรุปพุทธประวัตติั้งแต่บรรลุ

ธรรมจนถึงประกาศธรรมหรือ

เขียนสรุปประวตัิของศาสดาทีต่น

นับถือได้ใจความตามประเด็นที่

ก าหนดเป็นส่วนใหญ่  

เขียนสรุปพุทธประวัตติั้งแต่บรรลุ

ธรรมจนถึงประกาศธรรมหรือ

เขียนสรุปประวตัิของศาสดาทีต่น

นับถือไม่ได้ใจความตามประเด็น

ที่ก าหนด  

3.  การอธิบายประวัติศาสดา 

 ของศาสนาอืน่ 
เขียนอธิบายประวัติศาสดาของ

ศาสนาอ่ืนได้ใจความถูกต้อง 

สมบูรณ์ 2 ศาสนา  

เขียนอธิบายประวัติศาสดาของ

ศาสนาอ่ืนได้ใจความถูกต้อง 

สมบูรณ์ 1 ศาสนา 

เขียนอธิบายประวัติศาสดาของ

ศาสนาอ่ืนได้ใจความถูกต้อง 

แต่ไมส่มบรูณ์ 1 ศาสนา 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

  8 - 9 ดี 

  5 - 7 พอใช้ 

  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ได้คะแนน       คะแนนเตม็ 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ความส าคญัของพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด 

ก. เป็นแหล่งจัดงานรื่นเริง 

ข. เป็นที่ประกอบศาสนพิธ ี

ค. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจติใจ 

ง. เป็นศูนย์รวมการท าความด ี

2. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาได้ถูกต้องยกเว้นข้อใด 

ก. พระพุทธศาสนาถือก าเนดิในประเทศเนปาล 

ข. พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา 

ค. วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันคริสตม์าส  

ง. พระพุทธศาสนาก าเนิดมาแล้วประมาณ 3,500 ปี 

3. “ปัญจวัคคีย์” ไมเ่กี่ยวข้องกับเหตกุารณ์ใดในพระพุทธศาสนา 

ก. มีพระรตันตรัยครบองคส์าม 

ข. เคยปรนนิบตัิรับใช้พระพุทธเจ้า 

ค. ท าให้เกิดวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา 

ง. มีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา 

4. เหตุการณ์ในข้อใดเกี่ยวข้องกับพระเจ้าพิมพสิารตามประวัติ 

 พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องที่สดุ 

ก. มีพระรตันตรัยครบสาม 

ข. เคยปรนนิบตัิรับใช้พระพุทธเจ้า 

ค. ท าให้เกิดวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา คือ 

วันอาสาฬหบูชา 

ง. ทรงถวายวัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

5. วันใดเป็นวันส าคญัของศาสนาครสิต ์

ก. วันท่ี 1 มกราคม ของทุกๆ ป ี

ข. วันท่ี 25 มกราคม ของทุกๆ ป ี

ค. วันท่ี 10 ธันวาคม ของทุกๆ ปี 

ง. วันท่ี 25 ธันวาคม ของทุกๆ ป ี

 6. ผู้สืบทอดของศาสนาครสิต์ คือใคร 

ก. พระ 

ข. แม่ชี 

ค. บาทหลวง 

ง. โต๊ะอีหมา่ม 

7. ข้อใดกล่าวถึงศาสนาอิสลามไม่ถูกต้อง 

ก. ผู้นับถือศาสนาอสิลาม เรยีกว่า มสุลิม 

ข. นบีมุฮัมมัด เป็นศาสดาของศาสนาอิสลาม 

ค. ศาสนาอิสลามก าเนิดขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย 

ง. ชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับถือศาสนาอิสลาม

มากกว่าพระพุทธศาสนา 

8. จุดมุ่งหมายส าคญัของทุกศาสนา คืออะไร 

ก. เน้นการทรมานร่างกาย 

ข. เน้นพิธีกรรมทางศาสนา 

ค. สอนให้ทุกคนท าความด ี

ง. ให้ยึดมั่นในองค์พระศาสดา 

9. ศาสนามีประโยชน์อย่างไร 

ก. เป็นที่พ่ึงทางใจ 

ข. แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงาม 

ค. สร้างความกลมเกลียวในครอบครวั 

ง. เพื่อตอบสนองความต้องการทางดา้นร่างกาย 

ของมนุษย ์

10. เพราะเหตุใด คนเราต้องนับถือศาสนา 

ก. กฎหมายบังคับ 

ข. เพื่อให้สังคมยอมรับ 

ค. นับถือตามบิดา มารดา 

ง. เพื่อให้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

    
    

1. ก 2. ข 3. ค 4. ง 5. ง 

6. ค 7. ง 8. ค 9. ก     10. ง 
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