หนวยการเรียนรูท ี่ 1 ประวัติและความสําคัญของศาสนา
เวลา 4 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
ส 1.1

ป.4/1
ป.4/2
ป.4/8

อธิบายความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเปนศูนยรวมจิตใจของศาสนิกชน
สรุปพุทธประวัติตั้งแตบรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ศาสนามีความสําคัญในฐานะเปนศูนยรวมจิตใจของศาสนิกชน การศึกษาประวัติของศาสนา ศาสดาของแตละศาสนา
จะทําใหเกิดความเขาใจศาสนาตางๆ มากขึ้น และสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข
3. สาระการเรียนรู
3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง

1) ความสําคัญของพระพุทธศาสนา
- พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
- เปนศูนยรวมการทําความดีและพัฒนาจิตใจ เชน ฝกสมาธิ สวดมนต ศึกษาหลักธรรม
- เปนที่ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน การทอดผาปา การเวียนเทียน การทําบุญ)
- เปนแหลงทํากิจกรรมทางสังคม เชน การจัดประเพณีทองถิ่น การเผยแพรขอมูลขาวสารชุมชน
และการสงเสริมพัฒนาชุมชน
2) สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
- ตรัสรู
- ประกาศธรรม ไดแก โปรดชฎิล โปรดพระเจาพิมพิสาร พระอัครสาวก แสดงโอวาทปาฏิโมกข
3) ประวัติศาสดา
- พระพุทธเจา
- มุฮัมมัด
- พระเยซู
3.2 สาระการเรียนรูทองถิ่น
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
4.2 ความสามารถในการคิด

1) ทักษะการวิเคราะห
3) ทักษะการเชื่อมโยง

2) ทักษะการรวบรวมขอมูล
4) ทักษะการสรุปความ

4.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. ซื่อสัตยสุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝเรียนรู
4. มุงมั่นในการทํางาน
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
สมุดเลมเล็ก เรื่อง ศาสนาที่ฉันนับถือ
7. การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมินกอนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสําคัญของศาสนา
7.2 การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง พิธีกรรมทางศาสนา
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ
ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศาสนาคริสต
ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง ศาสนาอิสลาม
ตรวจแบบบันทึกการอาน
ประเมินการนําเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค

7.3 การประเมินหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสําคัญของศาสนา
7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจสมุดเลมเล็ก เรื่อง ศาสนาที่ฉันนับถือ
8. กิจกรรมการเรียนรู
 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสําคัญของศาสนา


นักเรียนสวดมนตบูชาพระรัตนตรัยและทําสมาธิกอนเรียนทุกชั่วโมง
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เรื่องที่ 1 ความสําคัญของศาสนา

เวลา 1 ชั่วโมง

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ : เทคนิคคูคิด

ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูนําภาพเกี่ยวกับกิจกรรมของศาสนาตางๆ มาใหนักเรียนดู แลวถามนักเรียนวา ภาพที่เห็นเปนภาพอะไร
เกี่ยวของกับศาสนาใดบาง และสังเกตเห็นไดจากอะไร
ขั้นสอน
1. ครูใหนักเรียนศึกษาความรูเ รื่อง ความสําคัญของศาสนา จากหนังสือเรียน และหองสมุด
2. ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา นอกจากพระพุทธศาสนาที่เปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธแลว ในประเทศไทย
ยังมีศาสนาอื่นๆ อีก เชน ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม เปนตน ซึ่งลวนแลวแตเปนศาสนาทีส่ อนใหศาสนิกชน
ของตนเปนคนดี
3. นักเรียนแตละคนทําใบงานที่ 1.1 เรื่อง พิธีกรรมทางศาสนา
4. เมื่อนักเรียนแตละคนหาคําตอบไดแลว ใหจับคูกับเพื่อนผลัดกันอภิปรายคําตอบใหคูของตนฟง
5. ครูสุมเรียกนักเรียนทีละคนออกมานําเสนอใบงานที่ 1.1 หนาชั้นเรียน โดยครูเปนผูตรวจสอบความถูกตองและ
ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง ความสําคัญของศาสนา
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เรื่องที่ 2 พระพุทธศาสนา

เวลา 1 ชั่วโมง

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ : เทคนิคการตอเรื่องราว (Jigsaw)

ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนชวยกันสํารวจเพื่อนๆ ในหองเรียนวาแตละคนนับถือศาสนาใดบาง เพราะอะไรจึงนับถือศาสนานั้น
2. นักเรียนรวมกันสนทนาจนมีความคิดเห็นที่ตรงกันวา ทุกศาสนามีความสําคัญตอผูที่นับถือ ดังนั้นเราจึงควร
ศึกษาเรื่องราวประวัติความเปนมาของศาสนาที่ตนนับถือ
ขั้นสอน
1. ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 คน คละกันตามความสามารถ เรียกกลุมนี้วา กลุมบาน แลวใหแตละกลุม
กําหนดหมายเลขประจําตัวใหสมาชิกแตละคนในกลุม เปนหมายเลข 1-4
2. สมาชิกที่มหี มายเลขเดียวกันมารวมกันเปนกลุมใหม เรียกวา กลุมผูเชี่ยวชาญ แลวใหกลุมผูเชี่ยวชาญรวมกันศึกษา
ความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนา ตามหมายเลข ดังนี้
- หมายเลข 1 ศึกษาความรูเรื่อง ประสูติ
- หมายเลข 2 ศึกษาความรูเรื่อง ตรัสรู
- หมายเลข 3 ศึกษาความรูเรื่อง ประกาศธรรม
- หมายเลข 4 ศึกษาความรูเรื่อง ปรินิพพาน
3. เมื่อศึกษาความรูเสร็จแลว ใหสมาชิกกลุมผูเชี่ยวชาญแยกยายกันกลับเขาสูกลุมบาน แลวรวมกันอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรูที่ไดศึกษามาใหสมาชิกในกลุมบานฟง โดยอาจเรียงตามลําดับหมายเลขหรือตามความ
สมัครใจก็ได
4. นักเรียนแตละกลุมชวยกันทําใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ
5. นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอใบงานที่ 2.1 หนาชั้นเรียน โดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกตอง
และเพิ่มเติมในสวนที่ยังมีขอบกพรองอยู แลวรวมกันเฉลยคําตอบในใบงาน
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง ประวัติพระพุทธศาสนา
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เรื่องที่ 3 ศาสนาคริสต

เวลา 1 ชั่วโมง

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ : เทคนิคการเรียนรวมกัน

ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูใหนักเรียนดูภาพเกี่ยวกับศาสนาคริสต แลวใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นวามีความเกี่ยวของกับ
ศาสนาคริสตอยางไร
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงใหนักเรียนเขาใจวานอกเหนือจากพุทธประวัติที่นักเรียนเคยศึกษามาแลว ประวัติศาสนา
และศาสดาของศาสนาอื่นๆ ก็เปนสิ่งที่นาสนใจและสมควรที่จะศึกษาดวย
ขั้นสอน
1. นักเรียนกลุมเดิมจับคูกันเปน 2 คู ใหแตละคูศึกษาความรูเรื่อง ศาสนาคริสต จากหนังสือเรียน และศึกษาความรู
เพิ่มเติมจากหองสมุด และแหลงขอมูลสารสนเทศ โดยแบงหนาที่กันศึกษาความรู ดังนี้
- คูที่ 1 ศึกษาความรูเรื่อง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาคริสต
- คูที่ 2 ศึกษาความรูเรื่อง ประวัติของพระเยซู
2. เมื่อนักเรียนแตละคูศึกษาความรูตามที่ไดรับมอบหมายจนเขาใจแลวใหกลับมารวมกลุมเดิม (กลุม 4 คน)
แลวนําความรูที่ไดมาอภิปรายรวมกัน
3. นักเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศาสนาคริสต โดยใหแตละกลุมกําหนดหมายเลขประจําตัว
ใหสมาชิกในกลุม ตั้งแตหมายเลข 1-4 แลวปฏิบัติ ดังนี้
- หมายเลข 1 อานคําถาม แยกแยะประเด็นคําถาม
- หมายเลข 2 หาแนวทางในการตอบคําถาม
- หมายเลข 3 รวบรวมขอมูลและเขียนคําตอบ
- หมายเลข 4 ตรวจคําตอบ ถาไมถูกตองใหแกไขใหถูกตอง
4. เมื่อนักเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 3.1 ขอ 1 เสร็จแลว ใหเริ่มทําขอ 2 โดยใหสมาชิกแตละคนหมุนเวียนเปลี่ยน
หนาที่กันไปเรื่อยๆ จนครบทุกขอ
5. เมื่อแตละกลุมทําใบงานที่ 3.1 เสร็จแลว ใหแลกเปลี่ยนใบงานกับเพื่อนกลุมอื่น เพื่อตรวจสอบคําตอบ
ตามที่ครูเฉลย
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง ศาสนาคริสต
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เรื่องที่ 4 ศาสนาอิสลาม

เวลา 1 ชั่วโมง

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ : เทคนิคกลุมสืบคน

ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูทบทวนความรูเดิมเรื่อง ประวัติและความสําคัญของศาสนา แลวตั้งคําถามถามนักเรียนวา นอกจากศาสนาที่
นักเรียนนับถือแลว นักเรียนรูจักศาสนาอื่นอีกหรือไม และศาสนานั้นมีความสําคัญอยางไร
ขั้นสอน
1. ครูสนทนากับนักเรียนวา นอกจากพระพุทธศาสนาหรือศาสนาคริสตที่นักเรียนนับถือแลว นักเรียนรูจักศาสนา
อิสลามหรือไม และศาสนาอิสลามมีความสําคัญและความเปนมาอยางไร
2. ครูแจกใบงานที่ 4.1 เรื่อง ศาสนาอิสลาม ใหตัวแทนแตละกลุมเพื่อนํามาแบงใหสมาชิกแตละคนในกลุมสืบคน
ขอมูล โดยเปดโอกาสใหนักเรียนที่เรียนออนไดเลือกหัวขอกอน
3. สมาชิกแตละคนศึกษาสืบคนความรูเพื่อเปนคําตอบตามหัวขอที่ตนรับผิดชอบ แลวนําคําตอบมาอภิปรายรวมกัน
ในกลุมจนไดคําตอบที่สมบูรณ และมีความเขาใจตรงกันทุกคน
4. เมื่อไดคําตอบที่ถูกตองสมบูรณก็บันทึกลงในใบงานที่ 4.1 แลวใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอใบงาน
ที่หนาชั้นเรียน
5. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบในใบงานที่ 4.1
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการศึกษาเรื่อง ศาสนาอิสลาม
 ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทําสมุดเลมเล็ก เรื่อง ศาสนาที่ฉันนับถือ

โดยใหครอบคลุมประเด็นตามที่กําหนด
 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสําคัญของศาสนา
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9. สื่อ/แหลงการเรียนรู
9.1 สื่อการเรียนรู

1)
2)
3)
4)
5)
6)

หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4
บัตรภาพ
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พิธีกรรมทางศาสนา
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ
ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศาสนาคริสต
ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ศาสนาอิสลาม

9.2 แหลงการเรียนรู

1) หองสมุด
2) Website True Plook Panya ที่ http://www.trueplookpanya.com/new/knowledge_list/124000/update/4002/ วิดีโอเรื่อง ศาสนาพุทธและพุทธประวัติ
3) แหลงขอมูลสารสนเทศ
- th.wikipedia.org/wiki/พระพุทธศาสนา
- th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาคริสต
- th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาอิสลาม
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินสมุดเลมเล็ก เรื่อง ศาสนาที่ฉันนับถือ
รายการประเมิน
1. การอธิบายความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ

คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
พอใช (2)

ดี (3)

ปรับปรุง (1)

เขียนอธิบายความสําคัญของ
เขียนอธิบายความสําคัญของ
เขียนอธิบายความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือไดอยางนอย 3 หัวขอ ตนนับถือไดอยางนอย 2 หัวขอ ตนนับถือไดอยางนอย 1 หัวขอ

2. การสรุปพุทธประวัติ หรือ เขียนสรุปพุทธประวัติตั้งแต
ประวัติของศาสดาที่ตน บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม
หรือเขียนสรุปประวัติของ
นับถือ
ศาสดาที่ตนนับถือไดใจความ
ครบถวนตามประเด็นที่กําหนด

เขียนสรุปพุทธประวัติตั้งแต
บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม
หรือเขียนสรุปประวัติของ
ศาสดาที่ตนนับถือไดใจความ
ตามประเด็นที่กําหนดเปน
สวนใหญ

เขียนสรุปพุทธประวัติตั้งแต
บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม
หรือเขียนสรุปประวัติของ
ศาสดาที่ตนนับถือไมได
ใจความตามประเด็นที่กําหนด

3. การอธิบายประวัติศาสดา เขียนอธิบายประวัติศาสดาของ
ของศาสนาอื่น
ศาสนาอื่นไดใจความถูกตอง
สมบูรณ 2 ศาสนา

เขียนอธิบายประวัติศาสดาของ
ศาสนาอื่นไดใจความถูกตอง
สมบูรณ 1 ศาสนา

เขียนอธิบายประวัติศาสดาของ
ศาสนาอื่นไดใจความถูกตอง
แตไมสมบูรณ 1 ศาสนา

เกณฑการตัดสินคุณภาพ

ชวงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9
5-7
ต่ํากวา 5

ดี
พอใช
ปรับปรุง
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แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1
คําชี้แจง

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

1. ความสําคัญของพระพุทธศาสนาไมเกี่ยวของกับขอใด
ก. เปนแหลงจัดงานรื่นเริง
ข. เปนที่ประกอบศาสนพิธี
ค. เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ง. เปนศูนยรวมการทําความดี

6. ผูสืบทอดของศาสนาคริสต คือใคร
ก. พระ
ข. แมชี
ค. บาทหลวง
ง. โตะอีหม่ํา

2. ขอใดตอไปนี้กลาวถึงพระพุทธศาสนาไดถูกตองยกเวนขอใด
ก. พระพุทธศาสนาถือกําเนิดในประเทศเนปาล
ข. พระพุทธเจาเปนศาสดาของพระพุทธศาสนา
ค. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันคริสตมาส
ง. พระพุทธศาสนากําเนิดมาแลวประมาณ 3,500 ป

7. ขอใดกลาวถึงศาสนาอิสลามไมถูกตอง
ก. ผูนับถือศาสนาอิสลาม เรียกวา มุสลิม
ข. นบีมุฮัมมัด เปนศาสดาของศาสนาอิสลาม
ค. ศาสนาอิสลามกําเนิดขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ง. ชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับถือศาสนา
อิสลามมากกวาพระพุทธศาสนา

3. “ปญจวัคคีย” ไมเกี่ยวของกับเหตุการณใดใน
พระพุทธศาสนา
ก. มีพระรัตนตรัยครบสาม
ข. เคยปรนนิบัติรับใชพระพุทธเจา
ค. ทําใหเกิดวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ง. มีพระสงฆองคแรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา

8. จุดมุงหมายสําคัญของทุกศาสนา คืออะไร
ก. เนนการทรมานรางกาย
ข. เนนพิธีกรรมทางศาสนา
ค. สอนใหทุกคนทําความดี
ง. ใหยึดมั่นในองคพระศาสดา

4. เหตุการณในขอใดเกี่ยวของกับพระเจาพิมพิสารตามประวัติ
พระพุทธศาสนาที่ถูกตองที่สุด
ก. มีพระรัตนตรัยครบสาม
ข. เคยปรนนิบัติรับใชพระพุทธเจา
ค. ทําใหเกิดวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
คือวันอาสาฬหบูชา
ง. ทรงถวายวัดเวฬุวัน ซึ่งเปนวัดแหงแรกใน
พระพุทธศาสนา
5. วันใดเปนวันสําคัญของศาสนาคริสต
ก. วันที่ 1 มกราคม ของทุกๆ ป
ข. วันที่ 25 มกราคม ของทุกๆ ป
ค. วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกๆ ป
9

9. ศาสนามีประโยชนอยางไร
ก. เปนที่พึ่งทางใจ
ข. แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงาม
ค. สรางความกลมเกลียวในครอบครัว
ง. เพื่อตอบสนองความตองการทางดานรางกาย
ของมนุษย
10. เพราะเหตุใด คนเราตองนับถือศาสนา
ก. กฎหมายบังคับ
ข. เพื่อใหสังคมยอมรับ
ค. นับถือตามบิดา มารดา
ง. เพื่อใหเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต

สังคมศึกษาฯ ป.4

ง. วันที่ 25 ธันวาคม ของทุกๆ ป
ตัวชี้วัด ส 1.1 ขอ 1-2, 8
1. ก

2. ข

3. ค

4. ง

5. ง

6. ค

7. ง

8. ค

9. ก

10. ง

ไดคะแนน

คะแนนเต็ม
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