2

หน่วยการเรียนรู้ ท ี่

หลักธรรมคา้ จุนโลก
เวลา

5 ชัวโมง
่

1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/3

บอกความหมาย ความสาคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมโอวาท 3
ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท 3 และพุทธศาสนสุภาษิต ย่อมส่งผลให้ปฏิบตั ิ
ตนในทางทีถ่ ูกต้องดีงาม และอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พระรัตนตรัย
- ศรัทธาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
2) โอวาท 3
- ไม่ทาชัว่ : เบญจศีล
- ทาความดี : เบญจธรรม, สังคหวัตถุ 4
- กตัญญูกตเวทีตอ่ พ่อแม่และครอบครัว
- มงคล 38 : ทาตัวดี, ว่าง่าย, รับใช้พอ่ แม่
- ทาจิตให้บริสุทธิ ์ (บริหารจิตและเจริญปั ญญา)
3) พุทธศาสนสุภาษิต
- อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนแลเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน
- มาตา มิตฺต สเก ฆเร : มารดาเป็ นมิตรในเรือนของตน
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
4) ทักษะการเชื่อมโยง

2) ทักษะการให้คาจากัดความ
5) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
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พระพุทธศาสนา ป.1

3) ทักษะการวิเคราะห์

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
สมุดบันทึกความดี เรื่อง การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

7 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่อง หลักธรรมค้าจุนโลก
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

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

ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสาคัญของพระรัตนตรัย
ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
ตรวจใบงานที่ 2.3 เรื่อง เบญจศีล-เบญจธรรม
ตรวจใบงานที่ 2.4 เรื่อง สังคหวัตถุ 4 และกตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัว
ตรวจใบงานที่ 2.5 เรื่อง มงคล และทาจิตให้บริสุทธิ ์
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่อง หลักธรรมค้าจุนโลก
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจสมุดบันทึกความดี เรื่อง การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

8 กิ จกรรมการเรียนรู้
่
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง

นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2
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เรื่องที่

1

พระรัตนตรัย
1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

เทคนิ คคู่คิดสี่สหาย

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูนาภาพการทากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ มาให้นกั เรียนดู แล้วให้นกั เรียนตอบคาถาม
โดยครูคอยกระตุน้ ให้นกั เรียนทุกคนมีสว่ นร่วมในการตอบคาถามเพือ่ นาเข้าสูบ่ ทเรียน
ขัน้ สอน
1. ครูเปิ ดซีดบี ทสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยให้นกั เรียนฟั ง พร้อมกับแจกบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
ให้นกั เรียนคนละ 1 ชุด แล้วให้นกั เรียนสวดมนต์ตามซีดที ไ่ี ด้ฟัง
2. ครูอธิบายความหมายของบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยให้นกั เรียนฟั ง พร้อมกับให้นกั เรียนขีดเส้นใต้คา
สาคัญและบันทึกความหมายของคาเหล่านัน้ ไว้เพือ่ ทบทวนความรู้
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่
ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พระรัตนตรัย จากหนังสือเรียน ในหัวข้อทีก่ าหนดให้
4. นักเรียนแต่ละคู่นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาเป็ นพืน้ ฐานในการทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสาคัญของ
พระรัตนตรัย
5. นักเรียนแต่ละคู่รวมกลุ่มเดิม (4 คน) นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาและจากการทาใบงานที่ 2.1 มาเล่าให้
เพือ่ นอีกคู่หนึ่งฟั ง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอภิปรายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน จากนัน้
ร่วมกันสรุปเป็ นคาตอบของกลุ่ม
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 2.1 หน้าชัน้ เรียน ครูและเพือ่ นกลุ่มอื่นร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ
7. ครูให้นกั เรียนทุกคนฝึกปฏิบตั กิ ารแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย ครูตรวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง พระรัตนตรัย ในประเด็นทีก่ าหนด
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เรื่องที่

พุทธศาสนสุภาษิต

2

1 ชัวโมง
่
วิ ธีสอนแบบ

กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

ขัน้ ที่ 1 นาเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม ครูเน้นย้าให้นกั เรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
2. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับกิจกรรมทีน่ กั เรียนทาด้วยตนเอง
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการอภิปราย แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลการอภิปราย
หน้าชัน้ เรียน โดยครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 2 จัดการเรียนรู้
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พุทธศาสนสุภาษิต จากหนังสือเรียน
2. ครูตดิ แถบประโยคพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ และมาตา มิตฺต สเก ฆเร ให้นกั เรียนดู
บนกระดาน แล้วครูสนทนากับนักเรียนเกีย่ วกับคาศัพท์ คาแปล และความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต
ดังกล่าว
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ถงึ ความสาคัญของตนเองในการเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนเอง และความสาคัญของ
คุณแม่ทถ่ี อื เป็ นมิตรในเรือนของตน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต
4. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชัน้ เรียน แล้วให้กลุ่มอื่นได้นาเสนอเพิม่ เติมในส่วนที่
แตกต่างกันออกไป
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 2.2 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ต เมื่อทาเสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้องและเติมเต็มคาตอบให้สมบูรณ์
ขัน้ ที่ 3 สรุปและนาหลักการไปประยุกต์ใช้
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง พุทธศาสนสุภาษิต ในหัวข้อทีก่ าหนด
2. ครูแนะนาให้นกั เรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
ต่อไป
ขัน้ ที่ 4 วัดและประเมิ นผล
ครูวดั และประเมินผลนักเรียนจากการทาใบงานที่ 2.2
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เรื่องที่

3

เบญจศีล-เบญจธรรม
1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

เทคนิ คคู่คิด

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูนาภาพเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมเบญจศีล-เบญจธรรม มาให้นกั เรียนดู แล้วให้นกั เรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ครูอธิบายเพิม่ เติม
ขัน้ สอน
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง เบญจศีล-เบญจธรรม จากหนังสือเรียน แล้วร่วมกันอภิปราย
ประเด็นสาคัญทีไ่ ด้จากการศึกษา ครูอธิบายเพิม่ เติม
2. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 2.3 เรื่อง เบญจศีล-เบญจธรรม เมื่อทาเสร็จแล้วจับคู่กบั เพือ่ นในกลุ่ม
ผลัดกันอธิบายคาตอบในใบงานของตนให้ค่ขู องตนเองฟั ง จากนัน้ ซักถามข้อสงสัยและหลอมรวมเป็ น
คาตอบของคู่ตนเอง
3. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 2.3
4. ครูเน้นย้าให้นกั เรียนเห็นความสาคัญของการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมเบญจศีล-เบญจธรรม แล้วให้นกั เรียน
นาหลักธรรมดังกล่าวไปใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ จากนัน้ นาผลทีไ่ ด้จากการปฏิบตั มิ าเล่าสูก่ นั ฟั ง ใน
โอกาสทีเ่ หมาะสม
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง เบญจศีล-เบญจธรรม
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เรื่องที่

4

วิ ธีสอนแบบ

สังคหวัตถุ 4 และกตัญญูต่อพ่อแม่
และครอบครัว

1 ชัวโมง
่

สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
ครูให้นกั เรียนดูภาพเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 แล้วให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นทีก่ าหนด ครูอธิบายเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง สังคหวัตถุ 4 และกตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัว จากหนังสือเรียน
โดยแบ่งหน้าทีใ่ นการศึกษาให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มตามความเหมาะสม
ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอธิบายความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาให้เพือ่ นในกลุ่มฟั ง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและ
อธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน
2. ครูอธิบายความรูเ้ กี่ยวกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และกตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัว ให้นกั เรียนฟั งเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
1. ครูให้นกั เรียนช่วยกันยกตัวอย่างการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และการกตัญญูต่อพ่อแม่และ
ครอบครัว
2. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 2.4 เรื่อง สังคหวัตถุ 4 และกตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัว เมื่อทาเสร็จ
แล้วตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก่อนนาส่งครูตรวจ
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
1. ครูตรวจสอบผลนักเรียนจากการทาใบงานที่ 2.4
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง สังคหวัตถุ 4 และกตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัว
3. ครูเน้นย้าให้นกั เรียนเห็นถึงความสาคัญของการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และกตัญญูต่อพ่อแม่
และครอบครัว
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เรื่องที่

5

มงคล 38 และทาจิตให้บริสทุ ธ์ ิ
1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการสร้างความตระหนัก

ขัน้ ที่ 1 สังเกต
ครูให้นกั เรียนร่วมกันสนทนาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมต่อพ่อแม่ หรือผูป้ กครองของนักเรียน
ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์วิจารณ์
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง มงคล ในหัวข้อ ทาตัวดี ว่าง่าย และรับใช้พอ่ แม่ และทาจิตให้
บริสุทธิ ์ จากหนังสือเรียน แล้วร่วมกันสรุปสาระสาคัญ จากนัน้ ครูอธิบายเพิม่ เติม
2. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมงคล ในหัวข้อ ทาตัวดี ว่าง่าย
และรับใช้พอ่ แม่ และทาจิตให้บริสุทธิ ์
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผล แล้วออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชัน้ เรียน
ครูตรวจสอบความถูกต้อง
4. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 2.5 เรื่อง มงคล และทาจิ ตให้บริ สุทธิ์ เสร็จแล้วนาส่งครูตรวจ
ขัน้ ที่ 3 สรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง มงคล ในหัวข้อ ทาตัวดี ว่าง่าย และรับใช้พ่อแม่ และทาจิตให้
บริสุทธิ ์
2. ครูเน้นย้าให้นกั เรียนเห็นความสาคัญของการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมงคล ในหัวข้อ ทาตัวดี ว่ าง่าย และ
รับใช้พอ่ แม่ และทาจิตให้บริสุทธิ ์
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนจัดทาสมุดบันทึกความดี เรื่อง การปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2
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9 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
ซีดบี ทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย
บทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย
แถบประโยคพุทธศาสนสุภาษิต
บัตรภาพ
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสาคัญของพระรัตนตรัย
ใบงานที่ 2.2 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
ใบงานที่ 2.3 เรื่อง เบญจศีล-เบญจธรรม
ใบงานที่ 2.4 เรื่อง สังคหวัตถุ 4 และกตัญญูตอ่ พ่อแม่และครอบครัว
ใบงานที่ 2.5 เรื่อง มงคล และทาจิตให้บริสุทธิ ์

9.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องสมุด
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินสมุดบันทึกความดี เรื่อง
การปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
รายการประเมิ น
1. การแสดงความ
เคารพต่อ
พระรัตนตรัย
2. การปฏิ บตั ิ ตนตาม
หลักธรรมโอวาท 3

3. การปฏิ บตั ิ ตนตาม
พุทธศาสนสุภาษิ ต

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
แสดงความเคารพต่อพระ
รัตนตรัย จานวน 3 พฤติกรรม
ขึน้ ไป และมีผรู้ บั รอง
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท
3 จานวน 3 พฤติกรรมขึน้ ไป
และมีผรู้ บั รอง
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
ปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต จานวน 3 พฤติกรรม
ขึน้ ไป และมีผรู้ บั รอง

มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
แสดงความเคารพต่อพระ
รัตนตรัย จานวน 2 พฤติกรรม
และมีผรู้ บั รอง
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท
3 จานวน 2 พฤติกรรม
และมีผรู้ บั รอง
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
ปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต จานวน 2 พฤติกรรม
และมีผรู้ บั รอง

มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
แสดงความเคารพต่อพระ
รัตนตรัย จานวน 1 พฤติกรรม
แต่ไม่มผี รู้ บั รอง
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท
3 จานวน 1 พฤติกรรม แต่ไม่มี
ผูร้ บั รอง
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
ปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต จานวน 1 พฤติกรรม
แต่ไม่มผี รู้ บั รอง

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

8-9

5-7

ต่ากว่า 5

ระดับคุณภาพ

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

2

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. รัตนะ หมายความว่าอย่างไร
ก. พระพุทธ
ข. การทาความดี
ค. แก้วอันประเสริฐ
2. ผูฟ้ ั งคาสั ่งสอนของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบตั ติ น
เป็ นคนดี หรือผูส้ น้ิ กิเลส หมายถึงข้อใด
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
3. ใครเป็ นผูม้ ศี รัทธาในพระธรรม
ก. นุ่นมีความเชื่อและเลื่อมใสในคุณของพระธรรม
ข. นงสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวัน
ค. นิดนังสมาธิ
่
ได้นาน
4. ข้อความใด ทีต่ รงกับคากล่าวว่า “มารดาเป็ นมิตรใน
เรือน ของตน”
ก. แม่ยม้ิ สวยและแต่งตัวดี
ข. แม่คอยให้คาปรึกษาแก่ลูก
ค. แม่ทางานหนักเพื่อหาเงินเลีย้ งครอบครัว
5. ใครปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต “ตนแลเป็ นทีพ่ ง่ึ
ของตน”
ก. น้อยทาการบ้านเอง
ข. หน่อยให้แม่แต่งตัวให้
ค. เหน่งให้พจ่ี ดั กระเป๋ านักเรียนให้

6. ใครปฏิบตั ติ ามเบญจศีล ข้อ 1
ก. ดวงไม่พดู ปด
ข. เด่นไม่ฆา่ สัตว์
ค. แตงไม่ลกั ขโมยของใคร
7. การปฏิบตั ใิ นข้อใด เป็ นการทาความดีตามหลักธรรม
ของเบญจธรรม ข้อ 4
ก. มีความเมตตากรุณา
ข. การประกอบอาชีพสุจริต
ค. มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และจริงใจ
8. ข้อใดเป็ นหลักธรรมสาหรับยึดเหนี่ยวน้าใจ ผูกมิตรไมตรี
ต่อกัน
ก. สังคหวัตถุ 4
ข. เบญจธรรม
ค. เบญจศีล
9. นักเรียนควรกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างไร
ก. รอให้พ่อแม่สอนการบ้านทุกวัน
ข. ช่วยไปทางานหาเงินเลีย้ งครอบครัว
ค. ช่วยทางานบ้านและรับใช้ท่านเมื่อมีโอกาส
10. ข้อใดไม่เป็ นการทาจิตให้บริสุทธิ ์
ก. ฝึกจิตให้ผ่องใส
ข. อิจฉาริษยาผูอ้ ่นื
ค. มองโลกในแง่ดี

มฐ. ส 1.1 ป.1/3
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ค

2. ค

3. ก

4. ข

5. ก

6. ข
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7. ค

8. ก

9. ค

10. ข

หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

2

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. นักเรียนควรกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างไร
6. ข้อความใด ทีต่ รงกับคากล่าวว่า “มารดาเป็ นมิตรใน
ก. ช่วยทางานบ้านและรับใช้ท่านเมื่อมีโอกาส
เรือน ของตน”
ข. รอให้พ่อแม่สอนการบ้านทุกวัน
ก. แม่ทางานหนักเพื่อหาเงินเลีย้ งครอบครัว
ค. ช่วยไปทางานหาเงินเลีย้ งครอบครัว
ข. แม่คอยให้คาปรึกษาแก่ลูก
ค. แม่ยม้ิ สวยและแต่งตัวดี
2. ข้อใดไม่เป็ นการทาจิตให้บริสุทธิ ์
7. ใครปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต “ตนแลเป็ นทีพ่ ง่ึ
ก. มองโลกในแง่ดี
ของตน”
ข. ฝึกจิตให้ผ่องใส
ก. หน่อยให้แม่แต่งตัวให้
ค. อิจฉาริษยาผูอ้ ่นื
ข. เหน่งให้พจ่ี ดั กระเป๋ านักเรียนให้
3. ข้อใดเป็ นหลักธรรมสาหรับยึดเหนี่ยวน้าใจ ผูกมิตรไมตรี
ค. น้อยทาการบ้านเอง
ต่อกัน
8. ใครเป็ นผูม้ ศี รัทธาในพระธรรม
ก. เบญจศีล
ก. นิดนังสมาธิ
่
ได้นาน
ข. สังคหวัตถุ 4
ข. นงสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวัน
ค. เบญจธรรม
ค. นุ่นมีความเชื่อและเลื่อมใสในคุณของพระธรรม
4. ใครปฏิบตั ติ ามเบญจศีล ข้อ 1
9. รัตนะ หมายความว่าอย่างไร
ก. เด่นไม่ฆา่ สัตว์
ก. แก้วอันประเสริฐ
ข. แตงไม่ลกั ขโมยของใคร
ข. พระพุทธ
ค. ดวงไม่พดู ปด
ค. การทาความดี
5. การปฏิบตั ใิ นข้อใด เป็ นการทาความดีตามหลักธรรม
10. ผูฟ้ ั งคาสั ่งสอนของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบตั ติ น
ของเบญจธรรม ข้อ 4
เป็ นคนดี หรือผูส้ น้ิ กิเลส หมายถึงข้อใด
ก. การประกอบอาชีพสุจริต
ก. พระธรรม
ข. มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และจริงใจ
ข. พระสงฆ์
ค. มีความเมตตากรุณา
ค. พระพุทธ

มฐ. ส 1.1 ป.1/3
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ก

2. ค

3. ข

4. ก

5. ข
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6. ข

7. ค

8. ค

9. ก

10. ข

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

1 พระรัตนตรัย
1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระรัตนตรัยเป็ นทีย่ ดึ เหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ เราทุกคนพึงแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยอย่าง
เหมาะสม

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/3

บอกความหมาย ความสาคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมโอวาท 3
ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมาย และความสาคัญของพระรัตนตรัยได้
2) แสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยได้อย่างเหมาะสม

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 พระรัตนตรัย
- ศรัทธาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล

2) ทักษะการให้คาจากัดความ

3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

เทคนิ คคู่คิดสี่สหาย

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูนาภาพการทากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ
มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
- บุคคลในภาพ กาลังทาอะไร
- กิจกรรมในภาพมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวติ อย่างไร
โดยครูคอยกระตุน้ ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามเพื่อนาเข้าสู่บทเรียน
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนทากิ จกรรมใดบ้าง ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา และเมื่อทาแล้วรู้สึกอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ :
1.
2.
3.
4.
5.

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ซีดบี ทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย
บทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย
ใบงานที่ 2.1

 พระรัตนตรัย มีความสาคัญอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

1. ครูเปิ ดซีดบี ทสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยให้นักเรียนฟั ง
พร้อมกับแจกบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยให้นักเรียนคน
ละ 1 ชุด แล้วให้นักเรียนสวดมนต์ตามซีดที ไ่ี ด้ฟัง โดยครู
คอยชีแ้ นะและให้กาลังใจนักเรียนทีย่ งั สวดมนต์ไม่ถูกต้อง
2. ครูอธิบายความหมายของบทสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย
ให้นักเรียนฟัง พร้อมกับให้นักเรียนขีดเส้นใต้คาสาคัญและ
บันทึกความหมายของคาเหล่านัน้ ไว้เพื่อทบทวนความรู้
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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4. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน คละกันตามความ
สามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้าง
อ่อน และอ่อน แล้วให้แต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่
ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พระรัตนตรัย จากหนังสือเรียน
หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite ในหัวข้อ
ทีก่ าหนดให้ ดังนี้
1) ความหมายของพระรัตนตรัย
2) คุณของพระรัตนตรัย
3) การปฏิบตั ติ นต่อพระรัตนตรัย
5. ครูอธิบายเพิม่ เติม และเปิ ดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัย เพื่อจะได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจมากยิง่ ขึน้
6. นักเรียนแต่ละคู่นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษามาเป็ นพืน้ ฐาน
ในการทาใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสาคัญของพระ
รัตนตรัย
7. นักเรียนแต่ละคู่รวมกลุ่มเดิม (4 คน) นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการ
ศึกษาและจากการทาใบงานที่ 2.1 มาเล่าให้เพื่อนอีกคู่หนึ่ง
ฟั ง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอภิปรายจนทุกคนมีความ
เข้าใจชัดเจนตรงกัน จากนัน้ ร่วมกันสรุปเป็ นคาตอบของ
กลุ่ม
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 2.1 หน้าชัน้
เรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
และให้ขอ้ เสนอแนะ
9. ครูให้นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบตั กิ ารแสดงความเคารพต่อ
พระรัตนตรัย ครูตรวจสอบความถูกต้อง

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง พระรัตนตรัย ใน
ประเด็นต่อไปนี้
1) ความหมายของพระรัตนตรัย
2) คุณของพระรัตนตรัย
3) การปฏิบตั ติ นต่อพระรัตนตรัย
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุ้นความคิด
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 การปฏิ บตั ิ ตนที่เหมาะสมต่อพระรัตนตรัย
ควรปฏิ บตั ิ อย่างไร
(ทาบุญใส่บาตร, สวดมนต์ไหว้พระ, ฟั งพระธรรม
เทศนา)

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
2
ตรวจใบงานที่ 2.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
2
ใบงานที่ 2.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

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

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
ซีดบี ทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย
บทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย

บัตรภาพ
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสาคัญของพระรัตนตรัย

8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เอกสารประกอบการสอน
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิ ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)
คาแปล พระพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์อย่างสิน้ เชิง ข้าพเจ้าขอไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นนั ้
พระธรรมคือคาสั ่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นธรรมอันดีเลิศ ข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรม
พระสงฆ์คอื สาวกของพระพุทธเจ้า เป็ นผูป้ ฏิบตั ดิ แี ล้ว ข้าพเจ้าขอไหว้พระสงฆ์
ที่มา : จงจรัส แจ่มจันทร์. [ม.ป.ป.]. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.3. พิมพ์ครัง้ ที่ 3.
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
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บัตรภาพ

ภาพการทาบุญตักบาตร

ภาพการถวายสังฆทาน

ภาพการปล่อยนก

ภาพการเวียนเทียน

ภาพการถวายเทียนพรรษา

ภาพการนัง่ สมาธิ

ที่มา : ภาพที่ 1
1 2 ภาพที่ 2
3 4 ภาพที่ 3
5 6 ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6

http://www.tv5.co.th/news/show2.php?id=13669
http://www.anubanwlk.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=664732
http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=68584
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=288026
http://guru.sanook.com/pedia/topic/การถวายเทียนพรรษา
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=121989
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ใบงานที่

2.1 ความสาคัญของพระรัตนตรัย
ตอนที่ 1
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนนาข้อความทีก่ าหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
พระพุทธเจ้า

พระธรรม
พระรัตนตรัย

แก้วอันประเสริ ฐ 3 ประการ

1. ผูท้ ก่ี ่อตัง้ พระพุทธศาสนา คือ
2. คาสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่า
3. ผูท้ บ่ี วชและปฏิบตั ติ นตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้า คือ
4. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมเรียกว่า
5. พระรัตนตรัย แปลว่า
ตอนที่ 2
คาชี้แจง

พระสงฆ์

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

1. พระรัตนตรัยมีความสาคัญอย่างไร

2. นักเรียนควรปฏิบตั ติ นต่อพระรัตนตรัยอย่างไร
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ใบงานที่

2.1 ความสาคัญของพระรัตนตรัย
ตอนที่ 1
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนนาข้อความทีก่ าหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
พระพุทธเจ้า

พระธรรม
พระรัตนตรัย

พระสงฆ์

แก้วอันประเสริ ฐ 3 ประการ

1. ผูท้ ก่ี ่อตัง้ พระพุทธศาสนา คือ พระพุทธเจ้า
2. คาสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระธรรม
3. ผูท้ บ่ี วชและปฏิบตั ติ นตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้า คือ พระสงฆ์
4. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมเรียกว่า พระรัตนตรัย
5. พระรัตนตรัย แปลว่า แก้วอันประเสริฐ 3 ประการ
ตอนที่ 2
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

1. พระรัตนตรัยมีความสาคัญอย่างไร
เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจของชาวพุทธ

2. นักเรียนควรปฏิบตั ติ นต่อพระรัตนตรัยอย่างไร
1)
2)
3)
4)

ไหว้บชู าพระพุทธเจ้า
ทาบุญใส่บาตรตามฐานะและโอกาส
ฟั งพระธรรมเทศนาในบางโอกาส
สวดมนต์ไหว้พระ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน)
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แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 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 พุทธศาสนสุภาษิต
1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต ย่อมส่งผลให้การดาเนินชีวติ เป็ นไปอย่างถูกต้อง

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/3

บอกความหมาย ความสาคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมโอวาท 3
ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ และมาตา มิตฺต สเก ฆเร ได้
2) ปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ และมาตา มิตฺต สเก ฆเร ได้อย่างเหมาะสม

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 พุทธศาสนสุภาษิต
- อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนแลเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน
- มาตา มิตฺต สเก ฆเร : มารดาเป็ นมิตรในเรือนของตน

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการให้คาจากัดความ

2) ทักษะการวิเคราะห์

3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน
56

พระพุทธศาสนา ป.1

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนแบบ

กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1)
ครูเน้นย้าให้นักเรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบตั ิ
กิจกรรม
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับกิจกรรมที่
นักเรียนทาด้วยตนเอง โดยครูคอยกระตุน้ ให้นักเรียนทุกคน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการอภิปราย แล้วส่ง
ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลการอภิปรายหน้าชัน้ เรียน
ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
4. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การทีน่ ักเรียนทา
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองนัน้ สอดคล้องกับพุทธศาสน
สุภาษิต ตนแลเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 2 จัดการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์
สุภาษิต
5. ใบงานที่ 2.2

2. แบบวัดฯ
4. แถบประโยคพุทธศาสน
6. ห้องสมุด

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พุทธศาสน
สุภาษิต จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart
L.O. LMS Lite หรือห้องสมุด ในหัวข้อทีก่ าหนดให้ ดังนี้
1) คาแปล
2) ความหมาย
3) ตัวอย่างการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต
2. ครูตดิ แถบประโยคพุทธศาสนสุภาษิต
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
มาตา มิตฺต สเก ฆเร
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 กิ จกรรมใดบ้างที่นักเรียนทาด้วยตนเองและเมื่อ
ทาแล้วรู้สึกอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

3.

4.

5.

6.

ให้นักเรียนดูบนกระดาน แล้วครูสนทนากับนักเรียนเกีย่ วกับ
คาศัพท์ คาแปล และความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต
ดังกล่าว
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ถงึ ความสาคัญของตนเอง
ในการเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนเอง และความสาคัญของคุณแม่ทถ่ี อื
เป็ นมิตรในเรือนของตน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต
ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์หน้า
ชัน้ เรียน แล้วให้กลุม่ อื่นได้นาเสนอเพิม่ เติมในส่วนที่
แตกต่างกันออกไป เพื่อแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างกัน
นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 2.2 เรื่อง พุทธ
ศาสน-สุภาษิ ต เมื่อทาเสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบความถูก
ต้องและเติมเต็มคาตอบให้สมบูรณ์ จากนัน้ นาส่งครูตรวจ
นักเรียนแต่ละคนทาแบบฝึกกิจกรรมที่ 2 จากแบบวัดฯ
เป็ นการบ้าน เสร็จแล้วนาส่งครูตามกาหนดเวลาทีต่ กลงกัน

ขัน้ ที่ 3 สรุปและนาหลักการไปประยุกต์ใช้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
ในหัวข้อทีก่ าหนดให้ ดังนี้
1) คาแปล
2) ความหมาย
3) ตัวอย่างการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต
2. ครูแนะนาให้นักเรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษา
พุทธศาสนสุภาษิตไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันต่อไป แล้วนาผลการปฏิบตั มิ าเล่าสู่กนั ฟั ง
(นอกเวลาเรียน)
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 เพราะเหตุใด จึงกล่าวว่า “มารดาเป็ นมิ ตรใน
เรือนของตน” อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 วัดและประเมิ นผล
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.2

 นักเรียนสามารถนาข้อคิ ดที่ได้จากการศึกษา
พุทธศาสนสุภาษิ ตไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

1. ครูวดั และประเมินผลนักเรียนจากการทาใบงานที่ 2.2
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจใบงานที่ 2.2
ประเมินการนาเสนอผลงาน

ใบงานที่ 2.2
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
แถบประโยคพุทธศาสนสุภาษิต
ใบงานที่ 2.2 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต

8.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องสมุด
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เอกสารประกอบการสอน
แถบประโยคพุทธศาสนสุภาษิ ต

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
ตนแลเป็ นที่พึ่งของตน
มาตา มิตตฺ สเก ฆเร
มารดาเป็ นมิตรในเรือนของตน
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ใบงานที่

2.2 พุทธศาสนสุภาษิต
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนดูภาพ แล้วตอบคาถาม

1.

 จากภาพนักเรียนคิดว่า สอดคล้องกับ
พุทธศาสนสุภาษิตใด
 ผูใ้ ห้ย่อมเป็ นทีร่ กั
 ตนแลเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน
 มารดาบิดาเป็ นพรหมของบุตร

ที่มา : http://www.myfirstbrain.com/main_view.aspx?ID=30917

 นักเรียนเคยปฏิบตั กิ จิ กรรมใดบ้าง ทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตดังกล่าว

2.

 จากภาพนักเรียนคิดว่า สอดคล้องกับ
พุทธศาสนสุภาษิตใด
 มารดาเป็ นมิตรในเรือนของตน
 ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข
 คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ที่มา : http://dc-danai.com/archives/3638

 นักเรียนจะตอบแทนพระคุณของคุณแม่ได้อย่างไรบ้าง
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ใบงานที่

2.2 พุทธศาสนสุภาษิต
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนดูภาพ แล้วตอบคาถาม

1.

 จากภาพนักเรียนคิดว่า สอดคล้องกับ
พุทธศาสนสุภาษิตใด
 ผูใ้ ห้ย่อมเป็ นทีร่ กั

่ ง่ึ ของตน
✓ ตนแลเป็ นทีพ
 มารดาบิดาเป็ นพรหมของบุตร

ที่มา : http://www.myfirstbrain.com/main_view.aspx?ID=30917

 นักเรียนเคยปฏิบตั กิ จิ กรรมใดบ้าง ทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตดังกล่าว

(ตัวอย่าง)

- รับประทานอาหารด้วยตนเอง
- แต่งกายด้วยตนเอง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

2.

 จากภาพนักเรียนคิดว่า สอดคล้องกับ
พุทธศาสนสุภาษิตใด
✓ มารดาเป็ นมิตรในเรือนของตน

 ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข
 คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ที่มา : http://dc-danai.com/archives/3638

 นักเรียนจะตอบแทนพระคุณของคุณแม่ได้อย่างไรบ้าง
- ตัง้ ใจเรียนหนังสือ
- เป็นลูกทีด่ ี เชือ่ ฟั งคาสั ่งสอนของคุณแม่
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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(ตัวอย่าง)

แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

3 เบญจศีล-เบญจธรรม
1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักเบญจศีล-เบญจธรรม ย่อมทาให้เป็ นผูท้ ม่ี คี วามประพฤติดี และสามารถอยู่ร่วมกับคน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/3

บอกความหมาย ความสาคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมโอวาท 3
ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมาย และความสาคัญของหลักธรรมเบญจศีล-เบญจธรรมได้
2) ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมเบญจศีล-เบญจธรรมได้

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 โอวาท 3
- ไม่ทาชัว่ : เบญจศีล

- ทาความดี : เบญจธรรม

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์

2) ทักษะการเชื่อมโยง

3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

เทคนิ คคู่คิด

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูนาภาพเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมเบญจศีลเบญจธรรม มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นว่า การกระทาในภาพดังกล่าว เป็ นการปฏิบตั ิ
ตนตามหลักธรรมใดบ้าง โดยครูคอยกระตุน้ ให้นักเรียนทุก
คนมีส่วนร่วมในการตอบคาถาม
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระทาในภาพ
เป็ นการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมเบญจศีล-เบญจธรรม ซึง่
การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมดังกล่าว ย่อมทาให้เป็ นผูป้ ระพฤติ
ดี และสามารถอยู่ร่วมกันกับผูอ้ น่ื ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 การกระทาใดบ้าง ที่เป็ นการปฏิ บตั ิ ตนตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
(ทาความดี ละเว้นความชัว่ ไม่ทาร้ายหรือรังแกสัตว์
ไม่พดู โกหก ทาจิตใจให้บริสุทธิห์ รือพิจารณาตาม
คาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์
5. ห้องสมุด

2. แบบวัดฯ
4. ใบงานที่ 2.3

1. นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1)
ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง เบญจศีล-เบญจธรรม จาก
หนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS
Lite หรือห้องสมุด
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายประเด็นสาคัญทีไ่ ด้จาก
การศึกษา ครูอธิบายเพิม่ เติม เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วาม
เข้าใจมากยิง่ ขึน้
3. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 2.3 เรื่อง เบญจศีล-เบญจ
ธรรม เมื่อทาเสร็จแล้วจับคู่กบั เพื่อนในกลุ่ม แล้วอธิบาย
คาตอบใน ใบงานของตนให้ค่ขู องตนเองฟัง ผลัดกัน
ซักถามข้อสงสัยและหลอมรวมเป็ นคาตอบของคู่ตนเอง
4. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 2.3
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 นักเรียนสามารถปฏิ บตั ิ ตนตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

5. ครูเน้นย้าให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมเบญจศีล-เบญจธรรม แล้วให้นักเรียนนาหลักธรรม
ดังกล่าวไปใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ จากนัน้ นาผลที่
ได้จากการปฏิบตั มิ าเล่าสู่กนั ฟั ง
6. นักเรียนแต่ละคนทาแบบฝึกกิจกรรมที่ 1-2 จากแบบวัดฯ
เป็ นการบ้าน เสร็จแล้วนาส่งครูตามกาหนดเวลาทีต่ กลงกัน
7. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

 การปฏิ บตั ิ ตนตามหลักเบญจศีล-เบญจธรรม
มีผลดีต่อตัวนักเรียนอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง เบญจศีล-เบญจธรรม
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.3
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.3
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
บัตรภาพ
ใบงานที่ 2.3 เรื่อง เบญจศีล-เบญจธรรม

8.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องสมุด
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บัตรภาพ

ภาพการให้อาหารสัตว์

ภาพการประกอบอาชีพสุจริต

ภาพความพอใจและยิ นดีในคู่ครองของตน

ภาพคนขับรถแท็กซี่เก็บเงิ นส่งคืนเจ้าของ

ภาพการนัง่ สมาธิ
ที่มา : ภาพที่ 1
1 2 ภาพที่ 2
3 4 ภาพที่ 3
5 ภาพที่ 4
ภาพที่ 5

http://bloggang.com/viewblog.php?id=vastoday&group=18page=5
http://www.toptenthailand.com/470-top.html
http://www.mommybear.net/parenting_guide/activity_zone/happy_family
http://www.dailynews.co.th/crime/209955
http://www.ekdarun.com/content-หมวดสังคมศึกษา-4-3261-99953.1.html
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ใบงานที่

2.3 เบญจศีล-เบญจธรรม
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนดูภาพ แล้วตอบคาถาม

คาถาม
1. จากภาพนักเรียนคิดว่า สอดคล้องกับหลักธรรมใด

2. นักเรียนคิดว่า ถ้านักเรียนปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ จะส่งผลดีอย่างไรบ้าง
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ใบงานที่

2.3 เบญจศีล-เบญจธรรม
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนดูภาพ แล้วตอบคาถาม

คาถาม
1. จากภาพนักเรียนคิดว่า สอดคล้องกับหลักธรรมใด
เบญจศีล-เบญจธรรม

2. นักเรียนคิดว่า ถ้านักเรียนปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ จะส่งผลดีอย่างไรบ้าง
1)
2)
3)
4)
5)

ทาให้เรามีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ และผูอ้ นื ่
ทาให้มรี ายได้ทมี ่ ั ่นคง
ทาให้มสี ติ รูต้ วั อยู่เสมอ
ทาให้มคี วามสุข
ทาให้เป็นทีร่ กั ของผูอ้ นื ่
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน)
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(ตัวอย่าง)

แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

4 สังคหวัตถุ 4 และกตัญญู
ต่อพ่อแม่และครอบครัว

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัว และปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ย่อมได้ช่อื ว่าเป็ น
คนดี และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/3

บอกความหมาย ความสาคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมโอวาท 3
ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมาย และความสาคัญของหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และกตัญญูตอ่ พ่อแม่และครอบครัวได้
2) ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และกตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัวได้

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 โอวาท 3
- ทาความดี : สังคหวัตถุ 4

- กตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัว

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์

2) ทักษะการเชื่อมโยง

3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
2. ครูให้นักเรียนดูภาพเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
สังคหวัตถุ 4 แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นต่อไปนี้
- การกระทาของบุคคลในภาพดังกล่าว สอดคล้องกับ
หลักธรรมใด
- นักเรียนคิดว่า การกระทาของบุคคลในภาพดังกล่าว
จะส่งผลอย่างไรบ้าง
โดยครูคอยกระตุน้ ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น
3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ข่าวหรือภาพทีค่ รูนามาให้
นักเรียนดูนนั ้ เป็ นการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4
ซึง่ เป็ นหลักธรรมสาคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม นักเรียน
จึงควรเรียนรูแ้ ละนาไปปฏิบตั เิ พือ่ ให้สามารถอยู่ร่วมกันกับ
ผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา
สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์

สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง สังคหวัตถุ 4 และ
กตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัว จากหนังสือเรียนหรือบทเรียน
คอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite โดยแบ่งหน้าทีใ่ นการศึกษาให้
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มตามความเหมาะสม
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 นักเรียนคิ ดว่า ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุขนัน้ ควรปฏิ บตั ิ ตนอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอธิบายความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษา
ให้เพื่อนในกลุ่มฟั ง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอธิบายจนทุก
คนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน
2. ครูอธิบายความรูเ้ กีย่ วกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และ
กตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัว ให้นักเรียนฟังเพิม่ เติม
เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจชัดเจนมากยิง่ ขึน้
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 สังคหวัตถุ 4 สามารถนามาปรับใช้ในชีวิต
ประจาวันได้อย่างไรบ้าง
(1. ทาน - บริจาคสิง่ ของเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
พิบตั ติ ่างๆ
2. ปิยวาจา - พูดกับพ่อแม่ เพือ่ น และผูอ้ นื ่ ด้วย
ถ้อยคาทีไ่ พเราะ สุภาพ
3. อัตถจริยา - ช่วยเก็บขยะบริเวณโรงเรียน และ
สวนสาธารณะ
4. สมานัตตตา - พูดคุยเป็นกันเองกับเพือ่ น ให้
ความเคารพนอบน้อมต่อผูใ้ หญ่อยู่เสมอ)

ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.4

1. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และการกตัญญูต่อพ่อแม่และ
ครอบครัว โดยครูคอยกระตุน้ ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การตอบคาถาม
2. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 2.4 เรื่อง สังคหวัตถุ 4 และ
กตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัว เมื่อทาเสร็จแล้ว
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก่อนนาส่งครูตรวจ
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กบั พุทธศาสนสุภาษิ ต
ที่ว่า “ความกตัญญูกตเวทีเป็ นเครื่องหมายของ
คนดี” อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.4

1. ครูตรวจสอบผลนักเรียนจากการทาใบงานที่ 2.4
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง สังคหวัตถุ 4 และ
กตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัว
3. ครูเน้นย้าให้นักเรียนเห็นถึงความสาคัญของการปฏิบตั ติ น
ตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และกตัญญูต่อพ่อแม่และ
ครอบครัว
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 การปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และ
กตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัว มีประโยชน์ต่อ
นักเรียนอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.4
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.4
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
บัตรภาพ
ใบงานที่ 2.4 เรื่อง สังคหวัตถุ 4 และกตัญญูตอ่ พ่อแม่และครอบครัว

8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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บัตรภาพ

ภาพเด็กแบ่งขนมให้เพื่อน

ภาพการพูดจาไพเราะ อ่อนหวาน

ภาพนักเรียนช่วยกันปรับปรุงภูมิทศั น์
บริเวณสนามโรงเรียน

ภาพการไหว้ผใู้ หญ่

ที่มา : ภาพที่ 1
1 2 ภาพที่ 2
3 4 ภาพที่ 3
ภาพที่ 4

http://blog.eduzones.com/moobo/print.php?content_id=95824
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=musica-amante&group=1&page=9
http://watyaichaimongkol.ac.th/2011/06/โครงการจิตอาสา
http://studentaffair-cud.blogspot.com/2011/09/1.html
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ใบงานที่

2.4 สังคหวัตถุ 4 และกตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัว
ตอนที่ 1
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนขีด ✓ หน้าข้อความทีส่ อดคล้องกับหลักธรรมสังควัตถุ 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตอนที่ 2
คาชี้แจง

โอ๋ชอบเอาปลากัดมาแข่งกับเพือ่ นๆ
เอทาตัวเหมาะสมน่ารัก ทัง้ กับเพือ่ นและผูใ้ หญ่
ออยพูดจากับเพือ่ นด้วยถ้อยคาไพเราะ สุภาพ อ่อนหวาน
อ๋องชอบหยิบขนมของเพือ่ นไปกินโดยไม่ขออนุญาตเจ้าของ
แอมช่วยคุณแม่ทางานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบา้ น เป็ นประจา
โอมเดินชนคุณป้ าข้างบ้านโดยไม่ขอโทษ
อัม้ เก็บขยะบริเวณโรงเรียนไปทิง้ ลงถังขยะเสมอเมื่อพบเห็น
อาร์มตะคอกอ้นทุกครัง้ ทีอ่ น้ ไม่ทาตามใจ
อุ๋มแบ่งของเล่นให้เพือ่ นๆ เล่นอยู่เสมอ
อุม้ ทาความเคารพและทักทายเพือ่ นคุณพ่อทุกครัง้ ทีม่ าเยีย่ มบ้าน

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้อย่างสัน้ ๆ

 นักเรียนสามารถแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัวได้อย่างไรบ้าง
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ใบงานที่

2.4 สังคหวัตถุ 4 และกตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัว
ตอนที่ 1
คาชี้แจง

✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตอนที่ 2
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนขีด ✓ หน้าข้อความทีส่ อดคล้องกับหลักธรรมสังควัตถุ 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

โอ๋ชอบเอาปลากัดมาแข่งกับเพือ่ นๆ
เอทาตัวเหมาะสมน่ารัก ทัง้ กับเพือ่ นและผูใ้ หญ่
ออยพูดจากับเพือ่ นด้วยถ้อยคาไพเราะ สุภาพ อ่อนหวาน
อ๋องชอบหยิบขนมของเพือ่ นไปกินโดยไม่ขออนุญาตเจ้าของ
แอมช่วยคุณแม่ทางานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบา้ น เป็ นประจา
โอมเดินชนคุณป้ าข้างบ้านโดยไม่ขอโทษ
อัม้ เก็บขยะบริเวณโรงเรียนไปทิง้ ลงถังขยะเสมอเมื่อพบเห็น
อาร์มตะคอกอ้นทุกครัง้ ทีอ่ น้ ไม่ทาตามใจ
อุ๋มแบ่งของเล่นให้เพือ่ นๆ เล่นอยู่เสมอ
อุม้ ทาความเคารพและทักทายเพือ่ นคุณพ่อทุกครัง้ ทีม่ าเยีย่ มบ้าน

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้อย่างสัน้ ๆ

 นักเรียนสามารถแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัวได้อย่างไรบ้าง
การแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ดังนี้
1) ตัง้ ใจเรียนหนังสือ
2) เคารพเชือ่ ฟั งคาสั ่งสอนของพ่อแม่
3) ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทางานบ้าน
การแสดงความกตัญญูต่อครอบครัว สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ดังนี้
1) ช่วยเหลือแบ่งปั นกัน
2) คอยดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว
3) แบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ และปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนเอง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน)
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(ตัวอย่าง)

แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 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

5 มงคล 38 และทาจิต
ให้บริสทุ ธ์ ิ

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมงคล 38 และทาจิตให้บริสุทธิ ์ ย่อมทาให้ประพฤติตนไปในทางทีถ่ ูกต้อง
ส่งผลให้อยู่ร่วมกันกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุข

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/3

บอกความหมาย ความสาคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมโอวาท 3
ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมาย และความสาคัญของหลักธรรมมงคล 38 และทาจิตให้บริสุทธิได้
์
2) ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมงคล 38 และทาจิตให้บริสุทธิได้
์

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 โอวาท 3
- มงคล 38 : ทาตัวดี
: ว่าง่าย
- ทาจิตให้บริสุทธิ ์ (บริหารจิตและเจริญปั ญญา)

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการเชื่อมโยง
3) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
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: รับใช้พอ่ แม่

5

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการสร้างความตระหนัก

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 สังเกต
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันสนทนาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นที่
เหมาะสมต่อพ่อแม่ หรือผูป้ กครองของนักเรียน โดยครูคอย
กระตุน้ ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น

 นักเรียนปฏิ บตั ิ ตนต่อพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
อย่างไรบ้าง และผลที่ได้รบั เป็ นอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์วิจารณ์
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์

2. แบบวัดฯ
4. ใบงานที่ 2.5

1. นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1)
ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง มงคล ในหัวข้อ ทาตัวดี ว่าง่าย
และรับใช้พ่อแม่ และทาจิตให้บริสุทธิ ์ จากหนังสือเรียนหรือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite แล้วร่วมกัน
สรุปสาระสาคัญ
2. ครูอธิบายความรูเ้ กีย่ วกับมงคล และทาจิตให้บริสุทธิให้
์
นักเรียนฟั งเพิม่ เติม เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจ
ชัดเจนมากยิง่ ขึน้
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ิ
ตนตามหลักธรรมมงคล ในหัวข้อ ทาตัวดี ว่าง่าย และรับใช้
พ่อแม่ และทาจิตให้บริสุทธิ ์
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผล แล้วออกมา
นาเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชัน้ เรียน ครูตรวจสอบความ
ถูกต้อง
5. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 2.5 เรื่อง มงคล และทาจิ ต
ให้บริสุทธิ์ เสร็จแล้วนาส่งครูตรวจ
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1. ถ้านักเรียนเป็ นคนว่าง่าย จะส่งผลดีอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
2. การทาจิ ตให้บริสุทธิ์ สามารถปฏิ บตั ิ ได้อย่างไร
บ้าง และจะส่งผลต่อผู้ปฏิ บตั ิ อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

6. นักเรียนแต่ละคนทาแบบฝึกกิจกรรมที่ 3 จากแบบวัดฯ เป็ น
การบ้าน เสร็จแล้วนาส่งครูตามกาหนดเวลาทีต่ กลงกัน
7. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2

ขัน้ ที่ 3 สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

 ถ้านักเรียนปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมมงคลใน
หัวข้อ ทาตัวดี ว่าง่าย และรับใช้พ่อแม่อยู่เสมอ
จะส่งผลดีต่อตัวนักเรียนอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง มงคล ในหัวข้อ
ทาตัวดี ว่าง่าย และรับใช้พ่อแม่ และทาจิตให้บริสุทธิ ์
2. ครูเน้นย้าให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมมงคล ในหัวข้อ ทาตัวดี ว่าง่าย และรับใช้พ่อแม่
และทาจิตให้บริสุทธิ ์ ซึง่ จะทาให้นักเรียนปฏิบตั ติ นในทางที่
ถูกต้อง เป็ นทีร่ กั ของผูอ้ ่นื และอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมได้
อย่างมีความสุข
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนจัดทาสมุดบันทึกความดี เรื่อง การปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย
2) การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท 3
3) การปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต

นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 2

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจใบงานที่ 2.5
ประเมินการนาเสนอผลงาน

ใบงานที่ 2.5
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
2
ตรวจสมุดบันทึกความดี เรื่อง การปฏิบตั ติ น
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินสมุดบันทึกความดี เรื่อง การ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เกณฑ์

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
ใบงานที่ 2.5 เรื่อง มงคล และทาจิตให้บริสุทธิ ์

8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
สมุดบันทึกความดี เรื่อง การปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีก่ าหนด และให้
สมาชิกกลุ่มนาไปปฏิบตั ิ แล้วบันทึกผลการปฏิบตั ติ นลงในสมุดบันทึกความดี
ข้อหลักธรรม

ตัวอย่างการกระทา/พฤติ กรรม

1. การแสดงความเคารพ
ต่อพระรัตนตรัย

ตัวอย่าง
1) กราบไหว้พระพุทธรูปเพือ่ ระลึกถึงคุณของ
พระพุทธเจ้า
2) ฟั งพระธรรมเทศนาในบางโอกาส
3) ทาบุญใส่บาตรอย่างสมา่ เสมอ

2. การปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมโอวาท 3

ตัวอย่าง
1) รักษาศีล 5
2) ช่วยพ่อแม่ทางานบ้านและรับใช้ท่านเมือ่ มีโอกาส
3) ไม่คดิ ร้ายต่อผูอ้ นื ่

3. การปฏิบตั ติ นตาม
พุทธศาสนสุภาษิต

ตัวอย่าง
1) ทาการบ้านด้วยตนเอง
2) แต่งกายด้วยตนเอง
3) ให้ความเคารพและเชือ่ ฟั งคุณแม่
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ผู้รบั รอง

การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินสมุดบันทึกความดี เรื่อง
การปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ลาดับที่
1
2
3

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
การแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย
การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมโอวาท 3
การปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต
รวม

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

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
8-9
ดี
5-7
พอใช้
ต่ากว่า 5
ปรับปรุง

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
= 3 คะแนน
พอใช้
= 2 คะแนน
ปรับปรุง
= 1 คะแนน
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ใบงานที่

2.5 มงคล และทาจิตให้บริสทุ ธ์ ิ
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงประโยชน์ของการปฏิบตั ติ นตามหลักมงคล
และทาจิตให้บริสุทธิ ์

ประโยชน์ของการปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรม
มงคล และทาจิ ตให้บริ สุทธิ์
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ใบงานที่

2.5 มงคล และทาจิตให้บริสทุ ธ์ ิ
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงประโยชน์ของการปฏิบตั ติ นตามหลักมงคล
และทาจิตให้บริสุทธิ ์

(ตัวอย่าง)

อยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
อย่างมีความสุข
เป็นทีร่ กั ของพ่อแม่ผปู้ กครอง

เป็นทีร่ กั ใคร่เอ็นดูของผูอ้ นื ่

การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมมงคล

ประโยชน์ ของการปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรม
มงคล และทาจิ ตให้บริ สุทธิ์

การทาจิตให้บริสุทธิ์

อารมณ์ดี จิตใจสดชืน่ แจ่มใส

ผลการเรียนดีข้นึ
มีสมาธิในการเล่าเรียน
และทากิจกรรมต่างๆ

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบบันทึกหลังแผนการสอน


ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการทีก่ าหนด แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ให้ 3 คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ให้ 2 คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่ ให้ 1 คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

การทางานรายบุคคล

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
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 รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ให้ 1 คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

การแก้ไข
ความ
การแสดง การรับฟัง ความตัง้ ใจ ปัญหา/หรือ รวม
ร่วมมือกัน
ความคิ ดเห็น ความคิ ดเห็น ทางาน
ปรับปรุง
15
ทากิ จกรรม
ผลงานกลุ่ม คะแนน
3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ให้ 1 คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น

1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้
1.2 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ ามหลักศาสนา
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนจัดขึน้
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง
3. มีวินัย
3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
รับผิดชอบ
มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.1 รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และนาไปปฏิบตั ไิ ด้
4.2 รูจ้ กั จัดสรรเวลาให้เหมาะสม
4.3 เชื่อฟั งคาสั ่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง
4.4 ตัง้ ใจเรียน
5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
6. มุ่งมั ่นในการ
6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ทางาน
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7. รักความเป็ นไทย 7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ให้ 1 คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
46 - 60
ดี
30 - 45
พอใช้
ต่ากว่า 30
ปรับปรุง

แบบบันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้
ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ป.1/3)

 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

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
ตาแหน่ง
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(

)

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิ นคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน)
มาตรฐานที ่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสมา่ เสมอ
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ และปั ญหาทางเพศ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมันใจ
่ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ทดี ่ แี ละให้เกียรติผอู้ นื ่
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 ่ และกตัญญูกตเวทีตอ่ ผูม้ พี ระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม

มาตรฐานที ่ 3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื 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 ว่ มกันเป็นกลุ่ม 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
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

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

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

