4

หน่วยการเรียนรู้ ท ี่

พุทธศาสนสุภาษิต
เวลา

4 ชัวโมง
่

1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.1/5

อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ
ตามทีก่ าหนด เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว

2 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พุทธศาสนสุภาษิต เป็ นข้อธรรมสาคัญทีม่ ขี อ้ คิดเตือนใจบุคคลให้นาไปเป็ นหลักในการปฏิบตั ติ นในการ
ดาเนินชีวติ อย่างเหมาะสม

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
•

พุทธศาสนสุภาษิต
- ย เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้
- อตฺตนา โจทยตฺตาน : จงเตือนตนด้วยตนเอง
- นิสมฺม กรณ เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า
- ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนทีป่ กครองไม่ดนี าทุกข์มาให้

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสร้างความรู้
2) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แผนผังความคิด เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต

7 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

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

ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง คบคน
ตรวจใบงานที่ 4.2 เรื่อง เตือนตนเอง
ตรวจใบงานที่ 4.3 เรื่อง คิดก่อนทา
ตรวจใบงานที่ 4.4 เรื่อง สัมภาษณ์ครอบครัวตัวอย่าง
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจแผนผังความคิด เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต

8 กิ จกรรมการเรียนรู้
่
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง

นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4
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เรื่องที่

1

ย เว เสวติ ตาทิโส :
คบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

1 ชัวโมง
่

เทคนิ คคู่คิด

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นกั เรียนดูภาพ และตอบคาถามตามประเด็นทีก่ าหนด
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเห็นว่า กลุ่มบุคคลในภาพนัน้ ร่วมกันทากิจกรรมทีด่ แี ละไม่ดี แสดงว่า การ
คบคนประเภทใดก็ย่อมเป็ นเช่นนัน้ คบคนดีกย็ ่อมทาดีตาม คบคนชัวก็
่ ย่อมทาชัวตาม
่
ขัน้ สอน
1. ครูจบั คู่ให้นกั เรียนโดยคละความสามารถ ให้นกั เรียนเก่งหรือค่อนข้างเก่งคู่กบั นักเรียนทีอ่ ่อนหรือค่อนข้าง
อ่อน แล้วให้นกั เรียนแต่ละคู่ศกึ ษาความรูจ้ ากหนังสือเรียน เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต ย เว เสวติ ตาทิโส :
คบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้ และอภิปรายร่วมกันในประเด็นทีก่ าหนด
2. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 4.1 เรื่อง คบคน เมื่อนักเรียนทาใบงานเสร็จแล้วให้จบั คู่กบั เพือ่ น (คู่เดิม)
แล้วผลัดกันอภิปรายคาตอบและตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบของกันและกัน
3. ครูสมุ่ นักเรียนบางคู่ออกมาอธิบายคาตอบในใบงานที่ 4.1 ให้เพือ่ นฟั งหน้าชัน้ เรียน โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบ
ความถูกต้อง
4. นักเรียนช่วยกันคิดแนวทางการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต ย เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใดย่อม
เป็ นเช่นนัน้ เพือ่ เป็ นข้อคิดและนาไปปฏิบตั ิ
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย ความสาคัญ และแนวทางการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต
ย เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้
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เรื่องที่

2

อตฺตนา โจทยตฺตาน :
จงเตือนตนด้วยตนเอง

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

1 ชัวโมง
่

เทคนิ คคู่คิดสี่สหาย

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นกั เรียนผลัดกันเล่าประสบการณ์ของตนเองทีแ่ สดงว่า ปฏิบตั ติ นในทางทีถ่ ูกต้องโดยไม่มใี ครมาเตือน
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า การกระทาดังกล่าวสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตนา
โจทยตฺตาน : จงเตือนตนด้วยตนเอง
ขัน้ สอน
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่
ให้แต่ละคู่ศกึ ษาความรูเ้ รื่อง พุทธศาสนสุภาษิต อตฺตนา โจทยตฺตาน : จงเตือนตนด้วยตนเอง
จากหนังสือเรียน แล้วช่วยกันทาใบงานที่ 4.2 เรื่อง เตือนตนเอง
2. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มเดิมผลัดกันอธิบายคาตอบในใบงานที่ 4.2 ให้เพือ่ นอีกคู่หนึ่งฟั ง แล้วช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้องและหลอมรวมเป็ นคาตอบของกลุ่ม
3. ครูสมุ่ นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 4.2 หน้าชัน้ เรียน แล้วให้กลุ่มอื่นทีม่ คี วามคิดเห็นที่
แตกต่างกันออกไปนาเสนอเพิม่ เติม ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้คาแนะนาเพิม่ เติม
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตนา โจทยตฺตาน : จงเตือนตน
ด้วยตนเอง และผลของการปฏิบตั ิ
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เรื่องที่

3

นิสมฺม กรณ เสยฺโย :
การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

1 ชัวโมง
่

เทคนิ คเล่าเรื่องรอบวง

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นกั เรียนดูภาพ แล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า ก่อนที่ผลงานในภาพจะประสบความสาเร็จนัน้
บุคคลในภาพจะต้องคิดอย่างไรบ้าง
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า การกระทาสิง่ ใดก็ตามจะต้องมีการคิดหลากหลาย และคิดใคร่ ครวญ
ทบทวนให้รอบคอบจึงจะประสบผลสาเร็จอย่างดี
ขัน้ สอน
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ กี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิต นิสสฺม กรณ เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อน
แล้วจึงทาดีกว่า จากหนังสือเรียน แล้วร่วมกันสรุปสาระสาคัญ
2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มทาใบงานที่ 4.3 เรื่อง คิ ดก่อนทา เมื่อทาเสร็จแล้วให้สมาชิกในกลุ่มผลัดกันเล่า
คาตอบของตนในใบงานทีละข้อเรียงเป็ นรายบุคคลจนครบทุกคน แล้วช่วยกันสรุปคาตอบทีถ่ ูกต้อง ซึง่ ถือ
เป็ นผลงานรวมของกลุ่ม
3. ครูสมุ่ นักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 4.3 หน้าชัน้ เรียน แล้วให้กลุ่มทีม่ คี วามคิดเห็น
หรือคาตอบทีแ่ ตกต่างกันได้นาเสนอเพิม่ เติม
ขัน้ สรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ กี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิต นิสสฺม กรณ เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อน
แล้วจึงทาดีกว่า
2. นักเรียนและครูช่วยกันคิดแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลักพุทธศาสนสุภาษิต นิสสฺม กรณ เสยฺโย :
การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า แล้วให้นกั เรียนนาไปปฏิบตั ิ จากนัน้ นาผลการปฏิบตั มิ าเล่าสูก่ นั ฟั ง
(นอกเวลาเรียน)
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เรื่องที่

4

ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา :
เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีนาทุกข์มาให้

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

1 ชัวโมง
่

เทคนิ คการสัมภาษณ์ 3 ขัน้ ตอน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูขออาสาสมัคร 4-5 คน ออกมาเล่าชีวติ ในครอบครัวทีเ่ ป็ นสุขให้เพือ่ นฟั งหน้าชัน้ เรียน แล้วให้นกั เรียน
ในห้องช่วยกันหาเหตุผลว่า เพราะเหตุใด ครอบครัวของเพือ่ นอาสาสมัครเหล่านัน้ จึงมีความสุข
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงความคิดของนักเรียนให้รวู้ ่า ครอบครัวทีม่ คี วามสุขนัน้ มีการกระทาทีส่ อดคล้องกับ
พุทธศาสนสุภาษิต ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนทีป่ กครองไม่ดนี าทุกข์มาให้
ขัน้ สอน
1. ครูอธิบายความรูเ้ รื่อง เหย้าเรือนทีป่ กครองไม่ดนี าทุกข์มาให้ ให้นกั เรียนฟั งในประเด็นทีก่ าหนด
2. นักเรียนศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับพุทธศาสนสุภาษิต ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนทีป่ กครองไม่ดนี าทุกข์
มาให้ เพิม่ เติมจากหนังสือเรียน
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มกาหนดหมายเลขประจาตัวเป็ นหมายเลข 1-4 ตามลาดับ แล้วให้นกั เรียนแต่ละหมายเลข
สัมภาษณ์เพือ่ น ในประเด็นทีก่ าหนดให้ในใบงานที่ 4.4 เรื่อง สัมภาษณ์ครอบครัวตัวอย่าง และช่วยกัน
สรุปผล จากนัน้ ส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย และผลของการปฏิบตั ติ นทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต
ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนทีป่ กครองไม่ดนี าทุกข์มาให้
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแผนผังความคิ ด เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ต
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4
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9 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1
2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ม.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
3) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2526. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :
ประกายพรึก.
(2) วศิน อินทสระ. 2548. หลักธรรมอันเป็ นหัวใจพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :
บริษทั เอ. ไอ. เอ. จากัด (เครือนาทอง).
4) บัตรภาพ
5) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง คบคน
6) ใบงานที่ 4.2 เรื่อง เตือนตนเอง
7) ใบงานที่ 4.3 เรื่อง คิดก่อนทา
8) ใบงานที่ 4.4 เรื่อง สัมภาษณ์ครอบครัวตัวอย่าง
9.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.aksorn.com/LC/Rel/M1/09
- http://www.fungdham.com/proverb.html
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมิ นแผนผังความคิ ด เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ต
รายการประเมิ น

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (4)

1. การเขียนตัวอย่าง เขียนแสดงตัวอย่าง
การกระทาตาม การกระทาตาม
พุทธศาสนสุภาษิ ต พุทธศาสนสุภาษิต
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ทัง้ 4 เรื่อง
2. การวิ เคราะห์ผล วิเคราะห์ผลของการ
ของการปฏิ บตั ิ ตน ปฏิบตั ติ นตามพุทธตามพุทธศาสน- ศาสนสุภาษิตได้อย่าง
มีเหตุผล ครบทัง้ 4 เรื่อง
สุภาษิ ต

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

เขียนแสดงตัวอย่าง
การกระทาตาม
พุทธศาสนสุภาษิต
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
3 เรื่อง
วิเคราะห์ผลของการ
ปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิตได้อย่าง
มีเหตุผล 3 เรื่อง

เขียนแสดงตัวอย่าง
การกระทาตาม
พุทธศาสนสุภาษิต
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
2 เรื่อง
วิเคราะห์ผลของการ
ปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิตได้อย่าง
มีเหตุผล 2 เรื่อง

เขียนแสดงตัวอย่าง
การกระทาตาม
พุทธศาสนสุภาษิต
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
1 เรื่อง
วิเคราะห์ผลของการ
ปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิตได้อย่าง
มีเหตุผล 1 เรื่อง

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

8

6-7

4-5

ต่ากว่า 4

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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แบบทดสอบ
คาชี้แจง

ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

4

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. การกระทาข้อใดตรงกับพุทธศาสนสุภาษิต “คบคบเช่นใด
6. “เหย้าเรือนทีป่ กครองไม่ดนี าทุกข์มาให้”
ย่อมเป็ นเช่นนัน้ ”
เป็ นพุทธศาสนสุภาษิตทีเ่ ตือนใจในเรื่องใด
ก. แสงชัยเป็ นคนทีม่ คี วามเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่แก่เพื่อนๆ ทุกคน
ก. พ่อแม่ไม่ควรนาทุกข์มาให้ลูก
ข. มงคลมีเพื่อนหลายคนทีไ่ ม่ชอบเรียนหนังสือ
ข. ผูอ้ ยู่ในครอบครัวมีส่วนในการปกครอง
เขาจึงไปเล่าให้พ่อฟั ง
ค. ควรนาหลักการปกครองมาใช้ในระบบครัวเรือน
ค. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ง. พ่อแม่ควรสอนลูกด้วยการปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่าง
ของโรงเรียน
อ่านกรณี ศึกษา แล้วตอบคาถาม ข้อ 7-10
ง. ส้มชวนสร้อยไปอ่านหนังสือทีห่ อ้ งสมุดทุกวัน
ชาย ชาญ ต่าย ตัม้ และต๋อง เป็ นนักเรียนห้องเดียวกัน
ทาให้สร้อยมีความรูก้ ว้างขวาง
หลังเลิกเรียนแล้ว ชาญมักจะชวนต่ายไปเล่นสนุกเกอร์
2. ข้อความทีก่ ล่าวว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
หลังโรงเรียนเสมอ ส่วนชายนัน้ มักจะรีบกลับบ้านไปช่วย
คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” สอดคล้องกับ
แม่ขายของทีต่ ลาดตอนเย็น เพราะเขารูว้ ่าแม่ตอ้ งทางาน
พุทธศานสุภาษิตใด
หนักเพื่อส่งลูกเรียนหนังสือ ตัม้ และต๋องนัน้ กลับบ้าน
ก. ย เว เสวติ ตาทิโส
ตามปกติ ต่อมาวันหนึ่งเพื่อนบ้านของตัม้ มาชวนให้ตมั ้
ข. อตฺตนา โจทยตฺตาน
ไปขายซีดเี ถื่อนหารายได้พเิ ศษในวันหยุด แต่ตมั ้ ปฏิเสธ
ค. นิสมฺม กรณ เสยฺโย
ส่วนต๋องนัน้ มีความทุกข์ใจมากกว่าคนอื่นเพราะพ่อ
ง. ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา
ชอบกินเหล้าเมาแล้วมาตบตีแม่
3. การกระทาใดทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต
7. ใครเป็ นผูท้ ม่ี กี ารกระทาตามพุทธศาสนสุภาษิต
“จงเตือนตนด้วยตนเอง”
“คบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้ ”
ก. เพ็ญพรจัดตารางอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ
ก. ชาย
ข. ตัม้
ข. แม่ปลุกให้ลูกๆ ทาการบ้านก่อนไปโรงเรียน
ค. ต่าย
ง. ต๋อง
ค. ในการเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนทุกคนต้องฟัง
8. การกระทาของใครทีแ่ สดงว่าปฏิบตั ติ นตาม
เสียงสัญญาณเข้าแถว
พุทธศาสนสุภาษิต “จงเตือนตนด้วยตนเอง”
ง. ในภาวะขาดแคลนน้ามัน รัฐบาลได้ขอความร่วมมือ
ก. ชาย
ข. ชาญ
จากประชาชนให้ช่วยกันประหยัดน้ามัน
ค. ต่าย
ง. ต๋อง
4. บิดามารดาทีพ่ ดู จาไม่ไพเราะจะมีผลให้ลูกพูดจาไม่ไพเราะ
9. การกระทาของใครทีแ่ สดงว่าปฏิบตั ติ นตาม
ด้วย สอดคล้องกับข้อความใด
พุทธศาสนสุภาษิต “การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า”
ก. การเตือนผูอ้ ่นื
ข. การคบคน
ก. ชาญ
ข. ตัม้
ค. การเตือนตนเอง
ง. การคิดใคร่ครวญ
ค. ต่าย
ง. ต๋อง
5. แม้ว่าอ้นจะชวนอ้อนให้ลองยาเสพติด แต่ออ้ นก็ปฏิเสธ
10. ผูใ้ ดได้รบั ผลตามพุทธศาสนสุภาษิต
ไม่ปฏิบตั ติ าม แสดงว่า อ้อนยึดหลักพุทธศาสนสุภาษิต
“ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา”
ในข้อใด
ก. ชาย
ข. ชาญ
ก. จงเตือนตนด้วยตนเอง
ค. ต๋อง
ง. ตัม้
ข. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
ค. คบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้
ง. ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า
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11. การกระทาข้อใดทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตทีว่ ่า
“นิสมฺม กรณ เสยฺโย”
ก. เอมชอบทาบุญด้วยการปล่อยปลา
ข. นักเรียนทุกคนมีหน้าทีศ่ กึ ษาเล่าเรียน
ค. พลอยบอกตนเองเสมอว่าต้องตัง้ ใจเรียน
ง. ผึง้ ตัดสินใจไม่ไปเทีย่ วกับเพื่อน เพราะเตรียมตัว
ดูหนังสือ
12. การคบบัณฑิตสอดคล้องกับพฤติกรรมในข้อใด
ก. ศิลาเช่าบ้านอยู่ร่วมกับเพื่อนรุ่นพี่
ข. ศจีร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครัง้
ค. เทียนวรรณชอบไปคุยกับอาจารย์แนะแนว
ง. อิงอรช่วยเพื่อนทารายงานทีอ่ าจารย์มอบหมาย
13. ลักษณะการครองเรือนอย่างไร ทีไ่ ม่นาความทุกข์มาให้
ก. มีอสิ ระในครอบครัว
ข. แบ่งแยกค่าใช้จ่ายกัน
ค. เข้าใจกัน ดูแลช่วยเหลือกัน
ง. ต่างฝ่ ายต่างรับผิดชอบตนเอง

14. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามพุทธศาสนสุภาษิต
“นิสมฺม กรณ เสยฺโย”
ก. จงทาในสิง่ ทีต่ นเองมั ่นใจ และคิดอย่างรอบคอบแล้ว
ข. เพื่อนมีหลายประเภทต้องคบให้หมดทุกประเภท
ค. พอใจจะทาอะไร จงทาไปเถอะ
ง. อยากทาอะไรให้รบี ลงมือทา
15. เพื่อนในห้องเรียนของจอยเกือบทุกคนมีโทรศัพท์มอื ถือ
จอยอยากมีบา้ ง แต่ไม่มเี งินซื้อ ถ้านักเรียนเป็ นจอย
นักเรียนจะทาอย่างไรเป็ นอันดับแรก
ก. คิดทบทวนถึงความจาเป็ นในการใช้งาน
ข. ไปทางานพิเศษ เพื่อหาเงินมาซือ้
ค. ยืมเงินเพื่อนหรือไปกูเ้ งินมาซื้อ
ง. ไปขอเงินพ่อแม่มาซื้อ

มฐ. ส 1.1 ม.1/ 5
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

15

เฉลย
1. ง
11. ง

2. ก
12. ง

3. ก
13. ค

4. ข
14. ก

5. ง
15. ก

6. ง
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7. ค

8. ก

9. ข

10. ค

แบบทดสอบ

หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

4

คาชี้แจง ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
อ่านกรณี ศึกษา แล้วตอบคาถาม ข้อ 1-4

6. การกระทาข้อใดทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตทีว่ ่า
“นิสมฺม กรณ เสยฺโย”
ก. ผึง้ ตัดสินใจไม่ไปเทีย่ วกับเพื่อน เพราะเตรียมตัว
ดูหนังสือ
ข. พลอยบอกตนเองเสมอว่าต้องตัง้ ใจเรียน
ค. นักเรียนทุกคนมีหน้าทีศ่ กึ ษาเล่าเรียน
ง. เอมชอบทาบุญด้วยการปล่อยปลา
7. ลักษณะการครองเรือนอย่างไร ทีไ่ ม่นาความทุกข์มาให้
ก. ต่างฝ่ ายต่างรับผิดชอบตนเอง
ข. เข้าใจกัน ดูแลช่วยเหลือกัน
ค. แบ่งแยกค่าใช้จ่ายกัน
ง. มีอสิ ระในครอบครัว
8. การคบบัณฑิตสอดคล้องกับพฤติกรรมในข้อใด
ก. อิงอรช่วยเพื่อนทารายงานทีอ่ าจารย์มอบหมาย
ข. เทียนวรรณชอบไปคุยกับอาจารย์แนะแนว
ค. ศจีร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครัง้
ง. ศิลาเช่าบ้านอยู่ร่วมกับเพื่อนรุ่นพี่
9. เพื่อนในห้องเรียนของจอยเกือบทุกคนมีโทรศัพท์มอื ถือ
จอยอยากมีบา้ ง แต่ไม่มเี งินซื้อ ถ้านักเรียนเป็ นจอย
นักเรียนจะทาอย่างไรเป็ นอันดับแรก
ก. ไปขอเงินพ่อแม่มาซื้อ
ข. ไปทางานพิเศษ เพื่อหาเงินมาซือ้
ค. คิดทบทวนถึงความจาเป็ นในการใช้งาน
ง. ยืมเงินเพื่อนหรือไปกูเ้ งินมาซื้อ
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามพุทธศาสนสุภาษิต
“นิสมฺม กรณ เสยฺโย”
ก. เพื่อนมีหลายประเภทต้องคบให้หมดทุกประเภท
ข. จงทาในสิง่ ทีต่ นเองมั ่นใจ และคิดอย่างรอบคอบแล้ว
ค. พอใจจะทาอะไร จงทาไปเถอะ
ง. อยากทาอะไรให้รบี ลงมือทา

ชาย ชาญ ต่าย ตัม้ และต๋อง เป็ นนักเรียนห้องเดียวกัน
หลังเลิกเรียนแล้ว ชาญมักจะชวนต่ายไปเล่นสนุกเกอร์
หลังโรงเรียนเสมอ ส่วนชายนัน้ มักจะรีบกลับบ้านไปช่วย
แม่ขายของทีต่ ลาดตอนเย็น เพราะเขารูว้ ่าแม่ตอ้ งทางาน
หนักเพื่อส่งลูกเรียนหนังสือ ตัม้ และต๋องนัน้ กลับบ้าน
ตามปกติ ต่อมาวันหนึ่งเพื่อนบ้านของตัม้ มาชวนให้ตมั ้
ไปขายซีดเี ถื่อนหารายได้พเิ ศษในวันหยุด แต่ตมั ้ ปฏิเสธ
ส่วนต๋องนัน้ มีความทุกข์ใจมากกว่าคนอื่นเพราะพ่อ
ชอบกินเหล้าเมาแล้วมาตบตีแม่
1. การกระทาของใครทีแ่ สดงว่าปฏิบตั ติ นตาม
พุทธศาสนสุภาษิต “จงเตือนตนด้วยตนเอง”
ก. ต่าย
ข. ต๋อง
ค. ชาย
ง. ตัม้
2. การกระทาของใครทีแ่ สดงว่าปฏิบตั ติ นตาม
พุทธศาสนสุภาษิต “การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า”
ก. ตัม้
ข. ต่าย
ค. ต๋อง
ง. ชาญ
3. ผูใ้ ดได้รบั ผลตามพุทธศาสนสุภาษิต
“ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา”
ก. ชาญ
ข. ชาย
ค. ตัม้
ง. ต๋อง
4. ใครเป็ นผูท้ ม่ี กี ารกระทาตามพุทธศาสนสุภาษิต
“คบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้ ”
ก. ตัม้
ข. ต่าย
ค. ต๋อง
ง. ชาย
5. “เหย้าเรือนทีป่ กครองไม่ดนี าทุกข์มาให้”
เป็ นพุทธศาสนสุภาษิตทีเ่ ตือนใจในเรื่องใด
ก. พ่อแม่ควรสอนลูกด้วยการปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่าง
ข. ควรนาหลักการปกครองมาใช้ในระบบครัวเรือน
ค. ผูอ้ ยู่ในครอบครัวมีส่วนในการปกครอง
ง. พ่อแม่ไม่ควรนาทุกข์มาให้ลูก
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11. แม้ว่าอ้นจะชวนอ้อนให้ลองยาเสพติด แต่ออ้ นก็ปฏิเสธ
14. บิดามารดาทีพ่ ดู จาไม่ไพเราะจะมีผลให้ลูกพูดจา
ไม่ปฏิบตั ติ าม แสดงว่า อ้อนยึดหลักพุทธศาสนสุภาษิต
ไม่ไพเราะด้วย สอดคล้องกับข้อความใด
ในข้อใด
ก. การเตือนผูอ้ ่นื
ก. ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า
ข. การคิดใคร่ครวญ
ข. คบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้
ค. การคบคน
ค. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
ง. การเตือนตนเอง
ง. จงเตือนตนด้วยตนเอง
15. การกระทาใดทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต
12. ข้อความทีก่ ล่าวว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
“จงเตือนตนด้วยตนเอง”
คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” สอดคล้องกับ
ก. แม่ปลุกให้ลูกๆ ทาการบ้านก่อนไปโรงเรียน
พุทธศานสุภาษิตใด
ข. เพ็ญพรจัดตารางอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ
ก. ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา
ค. ในการเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนทุกคนต้องฟัง
ข. นิสมฺม กรณ เสยฺโย
เสียงสัญญาณเข้าแถว
ค. ย เว เสวติ ตาทิโส
ง. ในภาวะขาดแคลนน้ามัน รัฐบาลได้ขอความร่วมมือ
ง. อตฺตนา โจทยตฺตาน
จากประชาชนให้ช่วยกันประหยัดน้ามัน
13. การกระทาข้อใดตรงกับพุทธศาสนสุภาษิต “คบคบเช่นใด
ย่อมเป็ นเช่นนัน้ ”
ก. ส้มชวนสร้อยไปอ่านหนังสือทีห่ อ้ งสมุดทุกวัน
ทาให้สร้อยมีความรูก้ ว้างขวาง
ข. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน
ค. มงคลมีเพื่อนหลายคนทีไ่ ม่ชอบเรียนหนังสือ
เขาจึงไปเล่าให้พ่อฟั ง
ง. แสงชัยเป็ นคนทีม่ คี วามเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่แก่เพื่อนๆ ทุกคน

มฐ. ส 1.1 ม.1/ 5
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

15

เฉลย
1. ค
11. ก

2. ก
12. ค

3. ง
13. ก

4. ข
14. ค

5. ก
15. ข

6. ก
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7. ข

8. ก

9. ค

10. ข

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี

1 ย เว เสวติ ตาทิโส : คบคน
1 ชัวโมง
่
เช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การคบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้ เป็ นข้อคิดทีไ่ ด้จากพุทธศาสนสุภาษิต ซึง่ เป็ นการเตือนใจบุคคลให้รจู้ กั
คบคน และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ นเพือ่ การพัฒนาตนเอง

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.1/5

อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ
ตามทีก่ าหนด เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายความหมายของ ย เว เสวติ ตาทิโส ได้
2) วิเคราะห์แนวทางการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต คบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้ ได้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
•

พุทธศาสนสุภาษิต
- ย เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสร้างความรู้

2) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. มุ่งมันในการท
่
างาน
2
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6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คคู่คิด
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูให้นักเรียนดูภาพ ดังนี้
- ภาพที่ 1 ภาพผูก้ ระทาความผิดถูกตารวจจับ
- ภาพที่ 2 ภาพนักเรียนกาลังเรียนหนังสือ
- ภาพที่ 3 ภาพนักกีฬาฟุตบอลกาลังฝึกซ้อมการเล่นฟุตบอล
- ภาพที่ 4 ภาพคนนังฟั
่ งธรรมทีว่ ดั
- ภาพที่ 5 ภาพเด็กวัยรุ่นเล่นการพนัน
2. ครูตงั ้ คาถามถามนักเรียน เช่น
1) ภาพใดทีน่ ักเรียนควรหลีกเลีย่ ง พร้อมอธิบายเหตุผล
- คาตอบทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ ภาพที่ 1 และภาพที่ 5
โดยมีเหตุผล คือ ภาพที่ 1 เป็ นการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย
เมื่อทาผิดย่อมถูกลงโทษ ภาพที่ 5 เป็ นการกระทาทีไ่ ม่
เหมาะสม สาหรับการเป็ นเด็กและเยาวชน และถ้าเป็ น
การพนันก็ย่อมเป็ นการผิดศีลธรรม
2) ภาพใดทีน่ ักเรียนชอบ พร้อมอธิบายเหตุผล
- คาตอบทีค่ าดว่าจะได้รบั อาจจะแตกต่างกันออกไป เช่น
ชอบภาพที่ 2 เพราะการเรียนหนังสือทาให้ได้รบั
ความรู้
ชอบภาพที่ 3 เพราะเป็ นการออกกาลังกาย ทาให้
ร่างกายแข็งแรง ซึง่ การเล่นกีฬาเป็ น
การฝึกเรื่องความมีวนิ ยั ความกล้าหาญ
ความอดทน ความเสียสละ
ชอบภาพที่ 4 เพราะการฟั งธรรมนัน้ ย่อมทาให้จติ ใจ
คิดไปในทางทีด่ งี าม และได้แนวทางใน
การปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสม
3
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3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นว่า กลุ่มบุคคลในภาพนัน้
ร่วมกันทากิจกรรมทีด่ แี ละไม่ดี แสดงว่า การคบคนประเภท
ใดก็ย่อมเป็ นเช่นนัน้ คบคนดีกย็ อ่ มทาดีตาม คบคนชัวก็
่ ย่อม
ทาชัวตาม
่

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์
3. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม

4. ใบงานที่ 4.1
5. ห้องสมุด
6. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

1. ครูจบั คูใ่ ห้นักเรียนโดยคละความสามารถ ให้นักเรียนเก่งหรือ
ค่อนข้างเก่งคู่กบั นักเรียนทีอ่ ่อนหรือค่อนข้างอ่อน แล้วให้
นักเรียนแต่ละคู่ศกึ ษาความรูจ้ ากหนังสือเรียนหรือบทเรียน
คอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต ย เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้
และอภิปรายร่วมกันในหัวข้อต่อไปนี้
1) ลักษณะคนดีทางธรรมและคนดีทางโลก
2) ลักษณะคนไม่ดที างธรรมและคนไม่ดที างโลก
2. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 4.1 เรื่อง คบคน เมื่อนักเรียน
ทาใบงานเสร็จแล้ว ให้จบั คู่กบั เพื่อน (คู่เดิม) แล้วผลัดกัน
อภิปรายคาตอบและตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบของ
กันและกัน
3. ครูสุ่มนักเรียนบางคู่ออกมาอธิบายคาตอบในใบงานที่ 4.1
ให้เพื่อนฟังหน้าชัน้ เรียน โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
4. นักเรียนช่วยกันคิดแนวทางการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต ย เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้
เพื่อเป็ นข้อคิดและนาไปปฏิบตั ิ
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย ความสาคัญ และ
แนวทางการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต ย เว เสวติ ตาทิโส :
คบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้
4
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 ถ้านักเรียนคบเพื่อนที่มีนิสยั ดี นักเรียนคิ ดว่า จะ
มีผลดีต่อตนเองอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
ตรวจใบงานที่ 4.1
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั และมุง่ มั ่นในการทางาน

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
ใบงานที่ 4.1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1
2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ม.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
3) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2526. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :
ประกายพรึก.
4) บัตรภาพ
5) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง คบคน
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.aksorn.com/LC/Rel/M1/09
- http://www.fungdham.com/proverb.html

5
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บัตรภาพ

ภาพผู้กระทาความผิดถูกตารวจจับกุม

ภาพนักเรียนกาลังเรียนหนังสือ

ภาพนักกีฬาฟุตบอลกาลังฝึ กซ้อมการเล่นฟุตบอล

ภาพคนนัง่ ฟังธรรมที่วดั

ภาพเด็กวัยรุ่นเล่นการพนัน

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

http://surat-news-plc.blogspot.com
http://wisnum.wordpress.com
http://news.thaileagueonline.net/images/news/_2021.jpg
วิทย์ วิศทเวย์ และเสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2552. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1.
6
พิมพ์ครัง้ ที่ 10. กรุงเทพมหานคร :หน้
อักาษรเจริ
ที่พลเมืญอทังฯศน์ม.. 1
ภาพที่ 5 http://dek-d.com

ใบงานที่

4.1 คบคน
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

1. คนดีทางโลกและคนดีทางธรรม มีความแตกต่างกันอย่างไร

2. คนไม่ดที างโลกและคนไม่ดที างธรรม มีความแตกต่างกันอย่างไร

3. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการกระทาทีแ่ สดงว่า คบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้
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ใบงานที่

4.1 คบคน
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

1. คนดีทางโลกและคนดีทางธรรม มีความแตกต่างกันอย่างไร
คนดีทางธรรม คือ มีจติ เมตตา เอื้อเฟื้อ ไม่ลกั ขโมย ไม่ฉ้อโกง ไม่ผดิ ลูกเมียผูอ้ นื ่ ไม่พดู หยาบยุยงให้คนแตกความ
สามัคคี พูดแต่สงิ ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์และเป็นความจริง ไม่อาฆาตพยาบาท ไม่คดิ ว่าการกระทาทุจริตเป็นการแสดง
ความเก่ง
คนดีทางโลก คือ ขยันประกอบอาชีพสุจริต ทางานเก่ง มีความสามารถ หลีกเลีย่ งอบายมุข ไม่ละเมิดใคร
ไม่เอาเปรียบคนอืน่

2. คนไม่ดที างโลกและคนไม่ดที างธรรม มีความแตกต่างกันอย่างไร
คนไม่ดที างธรรม คือ คนทีช่ อบประทุษร้ายผูอ้ นื ่ ทรมานสัตว์ ชอบลักขโมยและฉ้อโกง ล่วงเกินของรักผูอ้ นื ่
พูดคาหยาบ พูดเท็จ ชอบยุยงให้คนแตกความสามัคคี คิดแค้นพยาบาท เห็นว่าการทุจริตได้เป็นการแสดงความเก่ง
คนไม่ดที างโลก คือ คนขี้เกียจ ทางานไม่มปี ระสิทธิภาพ ไม่ชอบศึกษาหาความรู้ ชอบเทีย่ วเตร่

3. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการกระทาทีแ่ สดงว่า คบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้
-

คบคนใจร้อน ก็มกั จะใจร้อน
คบคนขี้เกียจ ก็มกั ขี้เกียจ
คบคนใจเย็น ก็มกั ใจเย็น
คบคนพูดจาสุภาพ ก็มกั พูดจาสุภาพ
คบคนพูดจาหยาบ ก็มกั พูดจาหยาบ
คบคนทีม่ อี าชีพสุจริต ก็มกั ประกอบอาชีพสุจริต
คบคนขยันใฝ่ หาความรู้ ก็มกั เป็นคนขยันใฝ่ หาความรู้
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน)
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แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

การทางานรายบุคคล

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

รายการประเมิ น

1
2
3
4
5

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
การทางานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา
รวม

4

ระดับคะแนน
3
2

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

ความ
ร่วมมือกัน
ทากิ จกรรม

การแสดง
การรับฟัง
ความคิ ดเห็น ความคิ ดเห็น

ความตัง้ ใจ
ทางาน

การแก้ไข
ปัญหา/หรือ
รวม
ปรับปรุง
20
ผลงานกลุ่ม คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบประเมิ น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในชัน้ เรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียน
และชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย
รับผิดชอบ

3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ
ในชีวติ ประจาวัน

4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
5.3 ปฏิบตั ติ นและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.4 ไม่เอาเปรียบผูอ้ ่นื และไม่ทาให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมือ่ ผูอ้ ่นื
กระทาผิดพลาด
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ระดับคะแนน
4 3 2 1

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
4 3 2 1

รายการประเมิ น
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัว อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย 7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั ดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
191 - 108
ดีมาก
73 - 90
ดี
54 - 72
พอใช้
ต่ากว่า 54
ปรับปรุง

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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)

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี

2 อตฺตนา โจทยตฺตาน :
จงเตือนตนด้วยตนเอง

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การเตือนตนด้วยตนเอง เป็ นข้อคิดทีไ่ ด้จากพุทธศาสนสุภาษิต ซึง่ เป็ นการเตือนใจบุคคลให้รจู้ กั เตือนตนเอง
ให้กระทาในสิง่ ทีด่ ี และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ นเพื่อการพัฒนาตนเอง

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.1/5

อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ
ตามทีก่ าหนด เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายความหมายของ อตฺตนา โจทยตฺตาน ได้
2) วิเคราะห์แนวทางการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต จงเตือนตนด้วยตนเอง ได้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
•

พุทธศาสนสุภาษิต
- อตฺตนา โจทยตฺตาน : จงเตือนตนด้วยตนเอง

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสร้างความรู้

2) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

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
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าประสบการณ์ของตนเองทีแ่ สดงว่า
ปฏิบตั ติ นในทางทีถ่ ูกต้องโดยไม่มใี ครมาเตือน เช่น
- ตื่นนอนแต่เช้าตรู่
- ทาการบ้านส่งครูตรงเวลา
- ทาเวรรักษาความสะอาดห้องเรียนตามหน้าที่
- เดินข้ามถนนบนทางม้าลายเป็ นประจา
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระทาดังกล่าว
สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตนา โจทยตฺตาน :
จงเตือนตนด้วยตนเอง

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1
2. ใบงานที่ 4.2

3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน คละกันตาม
ความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลาง
ค่อนข้างอ่อน และอ่อน
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ รื่อง พุทธศาสนสุภาษิต อตฺตนา โจทยตฺตาน จาก
หนังสือเรียน หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วช่วยกันทา
ใบงานที่ 4.2 เรื่อง เตือนตนเอง
3. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอธิบายคาตอบในใบงานที่ 4.2
ให้เพื่อนอีกคูห่ นึ่งฟั ง ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และ
หลอมรวมเป็ นคาตอบของกลุ่ม
4. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 4.2
หน้าชัน้ เรียน แล้วให้กลุ่มอื่นทีม่ คี วามคิดทีแ่ ตกต่างกันออกไป
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 ถ้าบุคคลปฏิ บตั ิ ตนตามพุทธศาสนสุภาษิ ต
“อตฺตนา โจทยตฺตาน” ย่อมส่งผลดีต่อตนเอง
และผู้อื่นอย่างไร จงอธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

นาเสนอเพิม่ เติม ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้คาแนะนา
เพิม่ เติม
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ นตาม
พุทธศาสนสุภาษิต อตฺตนา โจทยตฺตาน : จงเตือนตนด้วยตนเอง

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 4.2
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน

เครื่องมือ
ใบงานที่ 4.2
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1
2) ใบงานที่ 4.2 เรื่อง เตือนตนเอง
8.2 แหล่งการเรียนรู้
•

แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.aksorn.com/LC/Rel/M1/09
- http://www.fungdham.com/proverb.html
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เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่

4.2 เตือนตนเอง
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านเนื้อเรื่องทีก่ าหนด แล้วตอบคาถาม

ต้อย ตาล และต้น เป็ นเพื่อนสนิทกัน ในเวลาพักกลางวันพวกเขามักจะมานังคุ
่ ยกันใต้ตน้ ไม้ขา้ งรัว้ โรงเรียน
ต้อย

ตาล
ต้น

ต้อย
ตาล
ต้น
ต้อย
ตาล

: เมื่อวานนี้คุณครูสอนพุทธศาสนสุภาษิตเรื่อง อตฺตนา โจทยตฺตาน : จงเตือนตนด้วยตนเอง ทาให้ฉนั นึกถึง
เด็กข้างบ้านฉันคนหนึ่งซึง่ กาพร้าทัง้ พ่อและแม่ อยู่กบั ยายซึง่ แก่มากแล้ว เด็กคนนี้ช่อื อ้น อายุประมาณ
11-12 ปี รุ่นเดียวกับพวกเรานี่แหละ ฉันเคยคุยกับเขา เขามีความคิดต่างๆ เหมือนผูใ้ หญ่เลยล่ะ เช่น เขา
บอกว่า จะต้องรูจ้ กั ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด เพราะยายแก่แล้ว มีเงินอยู่จานวนหนึ่งเท่านัน้ ซึง่ ถ้าใช้อย่าง
ประหยัดก็คงพอให้เขาได้เรียนจนจบปริญญาตรี และเขาก็บอกว่าเมื่อกลับจากโรงเรียนตอนเย็น ทุกวันเขา
จะช่วยยายถูบา้ น ทาอาหาร และล้างจาน จากนัน้ ก็ทาการบ้าน โดยไม่ตอ้ งมีใครเตือน
: ฉันเองก็เหมือนกันกับอ้นนั ่นแหละ ฉันก็ทางานบ้านช่วยพ่อแม่และทาการบ้านโดยไม่ตอ้ งมีใครเตือน
: ฉันก็เตือนตนเองบ่อยเหมือนกัน เช่น เวลาเพื่อนไปรายงานหน้าชัน้ เรียนแล้วพูดผิดๆ ก็ไม่หวั เราะเยาะเขา
เวลานังฟั
่ งครูอธิบายแล้วรูส้ กึ ง่วงนอน ก็เตือนตนเองว่าให้ตงั ้ ใจฟั งครูอธิบาย มิฉะนัน้ แล้วจะไม่รเู้ รื่องในสิง่
ทีเ่ รียน
: ฉันก็มคี วามดีเหมือนกันนะ ฉันเตือนตัวเองไม่ให้โลภอยากได้โทรศัพท์มอื ถือรุ่นใหม่ ให้ใช้ของเดิมไปก่อน
และก็เคยเตือนตัวเองให้รจู้ กั พูดจาสุภาพกับคนอื่น ฉันก็เลยไม่พดู หยาบ
: ฉันเห็นพวกสื่อมวลชนทีช่ อบสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ผูท้ ใ่ี ห้สมั ภาษณ์บางคนพูดจาไม่สุภาพกับนักข่าว
แสดงว่าผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนนัน้ คงไม่เตือนตนเอง เลยทาให้คนทัวไปมี
่ ความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ค่อยดีต่อคนนัน้
: พวกพีๆ่ ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายบางคนทีพ่ ดู หาเสียงตอนเลือกตัง้ ประธานนักเรียนโดยใช้วธิ กี ารพูด หา
เสียงว่าตนเองดี แล้วพูดว่าคนอืน่ เขา แสดงว่า ขณะพูดนัน้ ไม่คดิ และไม่เตือนตนเองด้วย
: สรุปแล้วการรูจ้ กั เตือนตนเองก็ดเี หมือนกันจะได้ไม่ทาอะไรบกพร่อง ผิดพลาด เพราะถ้ารอให้คนอื่นมา
เตือนก็อาจจะช้าเกินไป
: เสียงสัญญาณเข้าห้องเรียนดังแล้ว พวกเราไปเรียนกันเถอะ
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1. ใครมีการกระทาทีแ่ สดงว่ารูจ้ กั เตือนตนเอง ยกตัวอย่างการกระทาพร้อ มอธิบายผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

2. ใครมีการกระทาทีแ่ สดงถึงการไม่เตือนตนเอง และมีผลอย่างไร
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ใบงานที่

4.2 เตือนตนเอง
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านเนื้อเรื่องทีก่ าหนด แล้วตอบคาถาม

ต้อย ตาล และต้น เป็ นเพื่อนสนิทกัน ในเวลาพักกลางวันพวกเขามักจะมานังคุ
่ ยกันใต้ตน้ ไม้ขา้ งรัว้ โรงเรียน
ต้อย

ตาล
ต้น

ต้อย
ตาล
ต้น
ต้อย
ตาล

: เมื่อวานนี้คุณครูสอนพุทธศาสนสุภาษิตเรื่อง อตฺตนา โจทยตฺตาน : จงเตือนตนด้วยตนเอง ทาให้ฉนั นึกถึง
เด็กข้างบ้านฉันคนหนึ่งซึง่ กาพร้าทัง้ พ่อและแม่ อยู่กบั ยายซึง่ แก่มากแล้ว เด็กคนนี้ช่อื อ้น อายุประมาณ
11-12 ปี รุ่นเดียวกับพวกเรานี่แหละ ฉันเคยคุยกับเขา เขามีความคิดต่างๆ เหมือนผูใ้ หญ่เลยล่ะ เช่น เขา
บอกว่า จะต้องรูจ้ กั ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด เพราะยายแก่แล้ว มีเงินอยู่จานวนหนึ่งเท่านัน้ ซึง่ ถ้าใช้อย่าง
ประหยัดก็คงพอให้เขาได้เรียนจนจบปริญญาตรี และเขาก็บอกว่าเมื่อกลับจากโรงเรียนตอนเย็น ทุกวันเขา
จะช่วยยายถูบา้ น ทาอาหาร และล้างจาน จากนัน้ ก็ทาการบ้าน โดยไม่ตอ้ งมีใครเตือน
: ฉันเองก็เหมือนกันกับอ้นนั ่นแหละ ฉันก็ทางานบ้านช่วยพ่อแม่และทาการบ้านโดยไม่ตอ้ งมีใครเตือน
: ฉันก็เตือนตนเองบ่อยเหมือนกัน เช่น เวลาเพื่อนไปรายงานหน้าชัน้ เรียนแล้วพูดผิดๆ ก็ไม่หวั เราะเยาะเขา
เวลานังฟั
่ งครูอธิบายแล้วรูส้ กึ ง่วงนอน ก็เตือนตนเองว่าให้ตงั ้ ใจฟั งครูอธิบาย มิฉะนัน้ แล้วจะไม่รเู้ รื่องในสิง่
ทีเ่ รียน
: ฉันก็มคี วามดีเหมือนกันนะ ฉันเตือนตัวเองไม่ให้โลภอยากได้โทรศัพท์มอื ถือรุ่นใหม่ ให้ใช้ของเดิมไปก่อน
และก็เคยเตือนตัวเองให้รจู้ กั พูดจาสุภาพกับคนอื่น ฉันก็เลยไม่พดู หยาบ
: ฉันเห็นพวกสื่อมวลชนทีช่ อบสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ผูท้ ใ่ี ห้สมั ภาษณ์บางคนพูดจาไม่สุภาพกับนักข่าว
แสดงว่าผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนนัน้ คงไม่เตือนตนเอง เลยทาให้คนทัวไปมี
่ ความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ค่อยดีต่อคนนัน้
: พวกพีๆ่ ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายบางคนทีพ่ ดู หาเสียงตอนเลือกตัง้ ประธานนักเรียนโดยใช้วธิ กี ารพูด หา
เสียงว่าตนเองดี แล้วพูดว่าคนอืน่ เขา แสดงว่า ขณะพูดนัน้ ไม่คดิ และไม่เตือนตนเองด้วย
: สรุปแล้วการรูจ้ กั เตือนตนเองก็ดเี หมือนกันจะได้ไม่ทาอะไรบกพร่อง ผิดพลาด เพราะถ้ารอให้คนอื่นมา
เตือนก็อาจจะช้าเกินไป
: เสียงสัญญาณเข้าห้องเรียนดังแล้ว พวกเราไปเรียนกันเถอะ
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1. ใครมีการกระทาทีแ่ สดงว่ารูจ้ กั เตือนตนเอง ยกตัวอย่างการกระทาพร้อมอธิบายผลทีค่ าดว่ าจะได้รบั
1) อ้น

2) ตาล

3) ต้น
4) ต้อย

-

เตือนตนเองเรือ่ งรูจ้ กั ใช้จ่ายอย่างประหยัด คาดว่าจะมีเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนจนจบปริญญาตรี
เตือนตนเองให้ทางานบ้าน ผลเป็นการแบ่งเบาภาระของยาย
เตือนตนเองให้ทาการบ้าน มีผลทาให้งานเสร็จทันตามทีก่ าหนด และมีความเข้าใจในเรือ่ งทีเ่ รียน
เตือนตนเองให้ทางานบ้านช่วยพ่อแม่ มีผลทาให้พ่อแม่ไม่เหนือ่ ยมาก พ่อแม่รกั และภูมใิ จในตัวลูก
เตือนตนเองให้ทาการบ้าน มีผลทาให้งานเสร็จทันตามทีก่ าหนด และมีความเข้าใจเรือ่ งทีเ่ รียน
เตือนตนเองให้ทางานตามหน้าทีอ่ ย่าให้บกพร่อง มีผลทาให้ตาลสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นทีเ่ ชือ่ ถือของเพือ่ น
เตือนตนเองไม่ให้หวั เราะเยาะเพือ่ น มีผลทาให้เพือ่ นไม่โกรธ และแสดงความเป็นมิตร
เตือนตนเองให้ตงั ้ ใจฟั งครูอธิบาย และตัง้ ใจเรียน มีผลทาให้เข้าใจในบทเรียน
เตือนตนเองไม่ให้เกิดความโลภอยากได้โทรศัพท์มอื ถือรุ่นใหม่ มีผลทาให้ตอ้ ยมีเงินเหลือ
เตือนตนเองให้พดู จาสุภาพ มีผลทาให้เป็นผูท้ พี ่ ดู จาสุภาพน่าฟั ง เป็นทีช่ นื ่ ชมของผูอ้ นื ่

2. ใครมีการกระทาทีแ่ สดงถึงการไม่เตือนตนเอง และมีผลอย่างไร
1) ผูท้ ใี ่ ห้สมั ภาษณ์นักข่าวบางคนทีพ่ ดู จาไม่สุภาพกับนักข่าว ส่งผลให้ผทู้ เี ่ ห็นการกระทาหรืออ่านข่าว
เกิดความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดตี ่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
2) นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายบางคนทีพ่ ดู หาเสียงตอนเลือกประธานนักเรียนไม่เตือนตนเองโดยไปพูด
ว่าร้ายผูอ้ นื ่ ผลทีไ่ ด้รบั คือ ทาให้ผฟู้ ั งเกิดความสงสัยและเคลือบแคลงใจต่อการเลือกประธานนักเรียน
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การทางาน
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย

ความมีน้าใจ

การมี
ส่วนร่วมใน
รวม
การปรับปรุง
20
ผลงานกลุ่ม คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในชัน้ เรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียน
และชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย
รับผิดชอบ

3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ
ในชีวติ ประจาวัน

4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
5.3 ปฏิบตั ติ นและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.4 ไม่เอาเปรียบผูอ้ ่นื และไม่ทาให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมือ่ ผูอ้ ่นื
กระทาผิดพลาด
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ระดับคะแนน
4 3 2 1

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
4 3 2 1

รายการประเมิ น
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัว อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย 7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั ดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
191 - 108
ดีมาก
73 - 90
ดี
54 - 72
พอใช้
ต่ากว่า 54
ปรับปรุง

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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)

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี

3 นิสมฺม กรณ เสยฺโย :
การใคร่ครวญก่อน
แล้วจึงทาดีกว่า

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด

การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า เป็ นข้อคิดทีไ่ ด้จากพุทธศาสนสุภาษิต ซึง่ เป็ นการเตือนใจบุคคลให้รจู้ กั คิด
พิจารณาอย่างถูกต้องก่อนตัดสินใจทาการใดๆ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ นเพือ่ การพัฒนาตนเองและครอบครัว

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.1/5

อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ
ตามทีก่ าหนด เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายความหมายของ นิสมฺม กรณ เสยฺโย ได้
2) วิเคราะห์แนวทางการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า ได้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
•

พุทธศาสนสุภาษิต
- นิสมฺม กรณ เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสร้างความรู้

2) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6 กิจกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คเล่าเรื่องรอบวง
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้
- ภาพที่ 1 ภาพนักเรียนกาลังทดลองวิทยาศาสตร์
- ภาพที่ 2 ภาพคนทอผ้า
- ภาพที่ 3 ภาพชาวสวนกับสวนผสม
แล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า ก่อนทีผ่ ลงานในภาพ
จะประสบความสาเร็จนัน้ บุคคลในภาพจะต้องคิดอย่างไรบ้าง
2. ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระทาสิง่ ใดก็ตามจะต้อง
มีการคิดหลากหลาย และคิดใคร่ครวญทบทวนให้รอบคอบ
จึงจะประสบผลสาเร็จเป็ นอย่างดี

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์
3. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม

4. ใบงานที่ 4.3
5. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกัน
ศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับพุทธศาสนสุภาษิต นิสมฺม กรณ เสยฺโย :
การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า จากหนังสือเรียนหรือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite หนังสือค้นคว้า
เพิม่ เติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วบันทึกความรูท้ ไ่ี ด้ ลง
ในแบบบันทึกการอ่าน จากนัน้ ร่วมกันสรุปสาระสาคัญ
2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มทาใบงานที่ 4.3 เรื่อง คิ ดก่อนทา
เมื่อทาเสร็จแล้วให้สมาชิกในกลุ่มผลัดกันเล่าคาตอบของตน
ในใบงานทีละข้อ เรียงเป็ นรายบุคคลจนครบทุกคน แล้ว
ช่วยกันสรุปคาตอบทีถ่ ูกต้อง ซึง่ ถือเป็ นผลงานรวมของกลุ่ม
3. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 กลุม่ ออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่
4.3 หน้าชัน้ เรียน แล้วให้กลุ่มทีม่ คี วามคิดเห็นหรือคาตอบที่
แตกต่างกันได้นาเสนอเพิม่ เติม
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 การคิ ดใคร่ครวญ วางแผนอย่างเป็ นระบบ
ก่อนลงมือทางานใดก็ตาม ย่อมส่งผลดีต่อนักเรียน
อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ กีย่ วกับพุทธศาสนสุภาษิต
นิสมฺม กรณ เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า
2. นักเรียนและครูช่วยกันคิดแนวทางการปฏิบตั ติ นตามหลัก
พุทธศาสนสุภาษิต นิสมฺม กรณ เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อน
แล้วจึงทาดีกว่า แล้วให้นักเรียนนาไปปฏิบตั ิ

7

การวัดและประเมินผล
วิ ธีการ

ตรวจใบงานที่ 4.3
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน

เครื่องมือ

เกณฑ์

ใบงานที่ 4.3
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1
2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ม.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
3) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2526. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :
ประกายพริก.
(2) วศิน อินทสระ. 2548. หลักธรรมอันเป็ นหัวใจพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :
บริษทั เอ. ไอ. เอ. จากัด (เครือนาทอง).
4) บัตรภาพ
5) ใบงานที่ 4.3 เรื่อง คิดก่อนทา
8.2 แหล่งการเรียนรู้
•

แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.aksorn.com/LC/Rel/M1/09

- http://www.fungdham.com/proverb.html
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บัตรภาพ

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ที่มา : ภาพที่ 1 http://www.nsm.or.th/nsm2009/images/stories/blind3.jpg
1 2 ภาพที่ 2 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=542139
3
ภาพที่ 3 http://www.rakbankerd.com/agriculture/print.php?id=1318&s=tblareablog
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ใบงานที่

4.3 คิดก่อนทา
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม

หมู่บา้ นรื่นรมย์ตงั ้ อยู่รมิ แม่น้า และมีป่าไผ่อยู่รอบหมูบ่ า้ น ชาวบ้านส่วนใหญ่มอี าชีพทาประมง และเผาข้าวหลามขาย
ต่อมาไม้ไผ่เหลือน้อยลง ปลาในแม่น้าก็ลดน้อยลงไปเช่นกัน ประธานคณะกรรมการหมู่บา้ นได้มกี ารนาปั ญหาเรื่อง อาชีพ
ของชาวบ้าน นาเสนอในทีป่ ระชุม
ประธานฯ : วันนี้ผมขอนาเสนอปั ญหาเรื่อง ป่ าไม้ในชุมชนของเรามีจานวนลดลง กับเรื่องปริมาณปลาในแม่น้าลาคลอง
ชิ ต
: ฉันคิดว่าเมื่อไม้ไผ่มนี ้อยลง ไม่สามารถนาไปใช้ในการเผาข้าวหลามได้ เราก็เลิกการทาข้าวหลามขาย
เปลีย่ นเป็ นการทาขนมทีใ่ ช้ขา้ วเหนียวเหมือนกันก็ได้ เช่น ข้าวเหนียวหน้าสังขยา ข้าวเหนียวตัด
ชัย
: ฉันว่าไม้ไผ่น้อยลงไปเนื่องจากเราไม่ได้ปลูกไม้ทดแทนไม้ทต่ี ดั ไป ฉะนัน้ เราน่าจะรณรงค์กนั ให้ปลูกป่ าไผ่
ทดแทนไม้ไผ่ทต่ี ดั ไป และควรมีหลักการว่าเราจะปลูกเพิม่ ปี ละจานวนเท่าไร เป็ นการแก้ปัญหาและเป็ น
การทดแทนไม้ไผ่ทถ่ี ูกตัด รวมทัง้ เป็ นการอนุรกั ษ์อาชีพดัง้ เดิมของบรรพบุรุษเราด้วย ในขณะทีเ่ รายังไม่
สามารถปลูกไม้ไผ่ให้โตทันใช้ เราก็พยายามใช้ไม้ไผ่ให้น้อยลงและใช้ไม้ไผ่ให้คมุ้ ค่า เช่น การทาข้าวหลาม
ก็ให้ใส่ขา้ วเหนียวให้เต็มกระบอก ไม่ใช่ใส่เพียงครึง่ กระบอกเท่านัน้ แล้วก็คดิ ราคาให้เหมาะสมกับปริมาณ
ทีเ่ พิม่ ขึน้
ชอบ
: ฉันว่าถ้าไม้ไผ่มจี านวนน้อยลง เราก็ซ้อื จากทีอ่ ่นื ก็ได้
จัน
: สาหรับเรื่องปลาในน้ามีน้อยลง เราก็ไปจับปลาทีบ่ ริเวณแม่น้าสายอื่นทีช่ ุกชุมกว่า
จ้อย
: ฉันคิดว่าพวกชาวบ้านควรเปลีย่ นอาชีพประมงเป็ นอย่างอื่นก็ได้
จ้อน
: ฉันคิดว่าชาวบ้านเรามีความคุน้ เคยเกีย่ วกับอาชีพประมงอยูแ่ ล้ว ก็อาจจะปรับเปลีย่ นวิธกี ารก็ได้ แทนทีจ่ ะ
จับปลาในแม่น้า แต่มาลองขุดบ่อเลีย้ งปลาก็ได้น่ะ แต่ตอ้ งไปปรึกษานักวิชาการทางการประมงเสียก่อน
เพื่อจะได้มคี วามรูก้ ่อนทีจ่ ะทาจริงๆ
ชาติ
: ฉันว่าถ้าต้องการเลีย้ งปลาจริงๆ พวกเราก็ควรไปศึกษาดูงานในแหล่งทีเ่ ขามีอาชีพขุดบ่อเลีย้ งปลา ไปฝึก
ประสบการณ์จากพวกมีอาชีพขุดบ่อเลีย้ งปลากันจริงๆ จะได้รวู้ า่ มีปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขอย่างไร
ประธานฯ : ทุกเรื่องทีเ่ ป็ นปั ญหานัน้ พวกเราควรคิดให้รอบคอบ
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1. ใครมีความคิดทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต นิสมฺม กรณ เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า
อธิบายเหตุผล

2. นักเรียนควรนาพุทธศาสนสุภาษิต นิสมฺม กรณ เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า
ไปใช้ในเรื่องใด และคาดว่าจะเกิดผลดีอย่างไร
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ใบงานที่

4.3 คิดก่อนทา
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคาถาม

หมู่บา้ นรื่นรมย์ตงั ้ อยู่รมิ แม่น้า และมีป่าไผ่อยู่รอบหมูบ่ า้ น ชาวบ้านส่วนใหญ่มอี าชีพทาประมง และเผาข้าวหลามขาย
ต่อมาไม้ไผ่เหลือน้อยลง ปลาในแม่น้าก็ลดน้อยลงไปเช่นกัน ประธานคณะกรรมการหมู่บา้ นได้มกี ารนาปั ญหาเรื่อง อาชีพ
ของชาวบ้าน นาเสนอในทีป่ ระชุม
ประธานฯ : วันนี้ผมขอนาเสนอปั ญหาเรื่อง ป่ าไม้ในชุมชนของเรามีจานวนลดลง กับเรื่องปริมาณปลาในแม่น้าลาคลอง
ชิ ต
: ฉันคิดว่าเมื่อไม้ไผ่มนี ้อยลง ไม่สามารถนาไปใช้ในการเผาข้าวหลามได้ เราก็เลิกการทาข้าวหลามขาย
เปลีย่ นเป็ นการทาขนมทีใ่ ช้ขา้ วเหนียวเหมือนกันก็ได้ เช่น ข้าวเหนียวหน้าสังขยา ข้าวเหนียวตัด
ชัย
: ฉันว่าไม้ไผ่น้อยลงไปเนื่องจากเราไม่ได้ปลูกไม้ทดแทนไม้ทต่ี ดั ไป ฉะนัน้ เราน่าจะรณรงค์กนั ให้ปลูกป่ าไผ่
ทดแทนไม้ไผ่ทต่ี ดั ไป และควรมีหลักการว่าเราจะปลูกเพิม่ ปี ละจานวนเท่าไร เป็ นการแก้ปัญหาและเป็ น
การทดแทนไม้ไผ่ทถ่ี ูกตัด รวมทัง้ เป็ นการอนุรกั ษ์อาชีพดัง้ เดิมของบรรพบุรุษเราด้วย ในขณะทีเ่ รายังไม่
สามารถปลูกไม้ไผ่ให้โตทันใช้ เราก็พยายามใช้ไม้ไผ่ให้น้อยลงและใช้ไม้ไผ่ให้คมุ้ ค่า เช่น การทาข้าวหลาม
ก็ให้ใส่ขา้ วเหนียวให้เต็มกระบอก ไม่ใช่ใส่เพียงครึง่ กระบอกเท่านัน้ แล้วก็คดิ ราคาให้เหมาะสมกับปริมาณ
ทีเ่ พิม่ ขึน้
ชอบ
: ฉันว่าถ้าไม้ไผ่มจี านวนน้อยลง เราก็ซ้อื จากทีอ่ ่นื ก็ได้
จัน
: สาหรับเรื่องปลาในน้ามีน้อยลง เราก็ไปจับปลาทีบ่ ริเวณแม่น้าสายอื่นทีช่ ุกชุมกว่า
จ้อย
: ฉันคิดว่าพวกชาวบ้านควรเปลีย่ นอาชีพประมงเป็ นอย่างอื่นก็ได้
จ้อน
: ฉันคิดว่าชาวบ้านเรามีความคุน้ เคยเกีย่ วกับอาชีพประมงอยูแ่ ล้ว ก็อาจจะปรับเปลีย่ นวิธกี ารก็ได้ แทนทีจ่ ะ
จับปลาในแม่น้า แต่มาลองขุดบ่อเลีย้ งปลาก็ได้น่ะ แต่ตอ้ งไปปรึกษานักวิชาการทางการประมงเสียก่อน
เพื่อจะได้มคี วามรูก้ ่อนทีจ่ ะทาจริงๆ
ชาติ
: ฉันว่าถ้าต้องการเลีย้ งปลาจริงๆ พวกเราก็ควรไปศึกษาดูงานในแหล่งทีเ่ ขามีอาชีพขุดบ่อเลีย้ งปลา ไปฝึก
ประสบการณ์จากพวกมีอาชีพขุดบ่อเลีย้ งปลากันจริงๆ จะได้รวู้ า่ มีปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขอย่างไร
ประธานฯ : ทุกเรื่องทีเ่ ป็ นปั ญหานัน้ พวกเราควรคิดให้รอบคอบ
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1. ใครมีความคิดทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต นิสมฺม กรณ เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า
อธิบายเหตุผล
1) ชัย มีความคิดทีแ่ สดงถึงการใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทา เกีย่ วกับเรือ่ งการแก้ปัญหาไม้ไผ่มจี านวนน้อย โดยหา
วิธปี ลูกไผ่ทดแทน และการใช้ไม้ไผ่อย่างคุม้ ค่า เป็นการคิดอย่างมีเหตุผลก่อนตัดสินใจ
2) จ้อน มีความคิดทีแ่ สดงถึงการใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทา เกีย่ วกับการแก้ปัญหาปริมาณปลาในแม่น้ ามีจานวน
ลดน้อยลง โดยการขุดบ่อเลี้ยงปลา แต่ตอ้ งหาข้อมูลความรูก้ ่อน
3) ชาติ มีความคิดสอดคล้องกับการใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทา เกีย่ วกับเรือ่ งการเลี้ยงปลา ควรไปศึกษาดูงาน
และฝึกประสบการณ์จากผูร้ จู้ ริงก่อนจึงทา

2. นักเรียนควรนาพุทธศาสนสุภาษิต นิสมฺม กรณ เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า
(ตัวอย่าง)
ไปใช้ในเรื่องใด และคาดว่าจะเกิดผลดีอย่างไร
1) เพือ่ นชวนไปเทีย่ วกลางคืน ก็คดิ ใคร่ครวญว่าการไปเทีย่ วกลางคืนอาจไปพบกับอบายมุขต่างๆ เช่น การดืม่
ของมึนเมาทาให้ขาดสติ การพบพวกอันธพาลตีกนั แล้วเราอาจได้รบั อันตราย การเทีย่ วกลางคืนทาให้อดนอน
เสียสุขภาพ เมือ่ ใคร่ครวญดีแล้วจึงตอบปฏิเสธเพือ่ นไป เกิดผลดี คือ ทาให้เราไม่หลงเข้าไปอยูใ่ นอบายมุข
ไม่เสือ่ มเสียชือ่ เสียง ไม่เสียสุขภาพ
2) เพือ่ นชวนให้ลอกการบ้านส่งครู ก็คดิ ใคร่ครวญดูว่าการลอกการบ้านทาให้ไม่เข้าใจบทเรียน เป็นการทุจริต
ถ้าครูจบั ได้อาจถูกลงโทษ เมือ่ คิดได้แล้วก็ตอบปฏิเสธ ทาให้เกิดผลดี คือ ทาให้มคี วามพยายามทาการบ้าน
ให้เสร็จ ก็จะเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง ส่งผลดีต่อการนาความรูไ้ ปสอบได้

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ราคา

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

นามปากกา
ปี ทพ่ี มิ พ์
พ.ศ.
เวลา

1. สาระสาคัญของเรื่อง

2. วิเคราะห์ขอ้ คิด/ประโยชน์ทไ่ี ด้จากเรื่องทีอ่ ่าน

3. สิง่ ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

4. ข้อเสนอแนะของครู

ลงชื่อ

นักเรียน
(

ลงชื่อ

)

ผูป้ กครอง
(

ลงชื่อ
(

)
ครูผสู้ อน
)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ให้ 4 คะแนน
ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้ อย ให้ 3 คะแนน

ผลงานมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน
ผลงานมีข้อบกพร่องมาก
ให้ 1 คะแนน
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การลาดับขัน้ ตอนของเนื้อเรื่อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

ความมีวินัย

ความมีน้าใจ
เอื้อเฟื้ อ
เสียสละ

การรับฟัง
การแสดง
ความคิ ดเห็น ความคิ ดเห็น

การตรงต่อ
เวลา

รวม
20
คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

ชัน้

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

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในชัน้ เรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียน
และชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย
รับผิดชอบ

3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ
ในชีวติ ประจาวัน

4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
5.3 ปฏิบตั ติ นและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.4 ไม่เอาเปรียบผูอ้ ่นื และไม่ทาให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมือ่ ผูอ้ ่นื
กระทาผิดพลาด
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ระดับคะแนน
4 3 2 1

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
4 3 2 1

รายการประเมิ น
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัว อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย 7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั ดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
191 - 108
ดีมาก
73 - 90
ดี
54 - 72
พอใช้
ต่ากว่า 54
ปรับปรุง

แบบบันทึกหลังแผนการสอน

 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
39

หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

)

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี

4 ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา :
เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี
นาทุกข์มาให้

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด

เหย้าเรือนทีป่ กครองไม่ดนี าทุกข์มาให้ เป็ นข้อคิดทีไ่ ด้จากพุทธศาสนสุภาษิต ซึง่ เป็ นการเตือนใจบุคคลให้
ปฏิบตั ติ นเป็ นผูป้ กครองทีด่ แี ละสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัว และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ นเพือ่ การพัฒนาตนเอง
และครอบครัว

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.1/5

อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ
ตามทีก่ าหนด เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายความหมายของ ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา ได้
2) วิเคราะห์แนวทางการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต เหย้าเรือนทีป่ กครองไม่ดนี าทุกข์มาให้ ได้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
•

พุทธศาสนสุภาษิต
- ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนทีป่ กครองไม่ดนี าทุกข์มาให้

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการสร้างความรู้

2) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

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 คการสัมภาษณ์ 3 ขัน
้ ตอน
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูขออาสาสมัคร 4-5 คน ออกมาเล่าชีวติ ในครอบครัวทีเ่ ป็ น
สุขให้เพื่อนฟังหน้าชัน้ เรียน แล้วให้นักเรียนในห้องช่วยกันหา
เหตุผลว่า เพราะเหตุใด ครอบครัวของเพื่อนอาสาสมัคร
เหล่านัน้ จึงมีความสุข
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงความคิดของนักเรียนให้รวู้ ่า ครอบครัวทีม่ ี
ความสุขนัน้ มีการกระทาทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต
ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนทีป่ กครองไม่ดนี าทุกข์มาให้

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์
3. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม

4. ใบงานที่ 4.4
5. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

1. ครูอธิบายความรูเ้ รื่อง เหย้าเรือนทีป่ กครองไม่ดนี าทุกข์มาให้
ให้นักเรียนฟัง ในประเด็นต่อไปนี้
1) ลักษณะของสถาบันครอบครัวทีอ่ ยู่ดว้ ยกันอย่างปกติสุข
2) ลักษณะของเหย้าเรือนทีป่ กครองดี
2. นักเรียนศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับพุทธศาสนสุภาษิต ทุราวาสา
ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนทีป่ กครองไม่ดนี าทุกข์มาให้ จาก
หนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite
หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้ว
บันทึกความรูท้ ไ่ี ด้ลงในแบบบันทึกการอ่าน
3. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) กาหนด
หมายเลขประจาตัวให้สมาชิกแต่ละคนเป็ นหมายเลข 1-4
ตามลาดับ
4. ครูให้นักเรียนแต่ละหมายเลขสัมภาษณ์เพื่อนในประเด็นที่
กาหนดให้ในใบงานที่ 4.4 เรื่อง สัมภาษณ์ครอบครัว
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1. หัวหน้ าครอบครัวที่มีการปกครองดี ย่อมส่งผลดี
อย่างไร
(คนในครอบครัวอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข มีความ
สามัคคีกนั )
2. หัวหน้ าครอบครัวตัวอย่างที่นักเรียนชื่นชอบ
ได้แก่ใครบ้าง จงยกตัวอย่างการกระทาของบุคคล
เหล่านัน้
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ตัวอย่าง และช่วยกันสรุปผล การกระทาของพ่อแม่ หรือ
หัวหน้าครอบครัวทีด่ ี มีลกั ษณะอย่างไร และส่งผลดีต่อ
สมาชิกในครอบครัวอย่างไร
5. ครูสุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่
4.4 หน้าชัน้ เรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย และผลของการ
ปฏิบตั ติ นทีส่ อดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา :
เหย้าเรือนทีป่ กครองไม่ดนี าทุกข์มาให้
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแผนผังความคิ ด เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ต โดยให้ครอบคลุม

ประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การเขียนตัวอย่างการกระทาตามพุทธศาสนสุภาษิต
2) การวิเคราะห์ผลของการกระทาตามพุทธศาสนสุภาษิต

นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 4

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 4.4
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน

เครื่องมือ

เกณฑ์

ใบงานที่ 4.4
แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ตรวจแผนผังความคิด เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต แบบประเมินแผนผังความคิด เรื่อง
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
พุทธศาสนสุภาษิต
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8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1
2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ม.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
3) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2526. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :
ประกายพรึก.
(2) วศิน อินทสระ. 2548. หลักธรรมอันเป็ นหัวใจพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :
บริษทั เอ. ไอ. เอ. จากัด (เครือนาทอง).
4) ใบงานที่ 4.4 เรื่อง สัมภาษณ์ครอบครัวตัวอย่าง
8.2 แหล่งการเรียนรู้
•

แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.aksorn.com/LC/Rel/M1/09
- http://www.fungdham.com/proverb.html
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมิ นแผนผังความคิ ด เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิ ต
ลาดับที่

รายการประเมิ น

1

การเขียนตัวอย่างการกระทาตามพุทธศาสนสุภาษิต
การวิเคราะห์ผลของการกระทาตามพุทธศาสนสุภาษิต
รวม

2

4

ระดับคะแนน
3
2

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

=
=
=
=

4
3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
8
ดีมาก
6-7
ดี
4-5
พอใช้
ต่ากว่า 4
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ใบงานที่

4.4 สัมภาษณ์ครอบครัวตัวอย่าง
คาชี้แจง ให้นกั เรียนปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีก่ าหนด
1. ให้นกั เรียนแต่ละหมายเลขสัมภาษณ์เพือ่ น ดังนี้
- หมายเลข 1 สัมภาษณ์เพือ่ นหมายเลข 2
- หมายเลข 2 สัมภาษณ์เพือ่ นหมายเลข 3
- หมายเลข 3 สัมภาษณ์เพือ่ นหมายเลข 4
- หมายเลข 4 สัมภาษณ์เพือ่ นหมายเลข 1
2. หัวข้อสัมภาษณ์ มีดงั นี้
- หัวหน้าครอบครัวตัวอย่างคือใคร ท่านมีความประทับใจเกีย่ วกับครอบครัวตัวอย่างทีท่ ่านเสนอมา
อย่างไร ทาไมท่านจึงคิดว่า ครอบครัวนี้น่าจะเป็ นครอบครัวตัวอย่าง
- ผูน้ า หรือหัวหน้าครอบครัว หรือพ่อแม่ในครอบครัวตัวอย่างนี้ มีการกระทาอย่างไรทีค่ วรนามาเป็ น
แบบอย่าง
3. เมื่อทุกหมายเลขสัมภาษณ์กนั เรียบร้อยแล้วให้ช่วยกันสรุปว่า การกระทาของพ่อแม่ หรือหัวหน้า
ครอบครัวทีด่ ี มีลกั ษณะอย่างไร และส่งผลดีต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างไร
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ใบงานที่

4.4 สัมภาษณ์ครอบครัวตัวอย่าง
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีก่ าหนด

1. ให้นกั เรียนแต่ละหมายเลขสัมภาษณ์เพือ่ น ดังนี้
- หมายเลข 1 สัมภาษณ์เพือ่ นหมายเลข 2
- หมายเลข 2 สัมภาษณ์เพือ่ นหมายเลข 3
- หมายเลข 3 สัมภาษณ์เพือ่ นหมายเลข 4
- หมายเลข 4 สัมภาษณ์เพือ่ นหมายเลข 1
2. หัวข้อสัมภาษณ์ มีดงั นี้
- หัวหน้าครอบครัวตัวอย่างคือใคร ท่านมีความประทับใจเกีย่ วกับครอบครัวตัวอย่างทีท่ ่านเสนอมา
อย่างไร ทาไมท่านจึงคิดว่า ครอบครัวนี้น่าจะเป็ นครอบครัวตัวอย่าง
- ผูน้ า หรือหัวหน้าครอบครัว หรือพ่อแม่ในครอบครัวตัวอย่างนี้ มีการกระทาอย่างไรทีค่ วรนามาเป็ น
แบบอย่าง
3. เมื่อทุกหมายเลขสัมภาษณ์กนั เรียบร้อยแล้วให้ช่วยกันสรุปว่า การกระทาของพ่อแม่ หรือหัวหน้า
ครอบครัวทีด่ ี มีลกั ษณะอย่างไร และส่งผลดีต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างไร

แนวทางเฉลย เช่น
1. ระเบียบและกฎเกณฑ์ของบ้านมีความยืดหยุ่น ไม่เข้มงวดเกินไป
2. สมาชิกของครอบครัวต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ
3. พ่อแม่ตอ้ งทาตัวเป็นแบบอย่างทีด่ ี
4. ทุกคนมีเมตตาต่อกัน ให้อภัยกัน
5. พ่อแม่ควรมีความยุตธิ รรม ไม่ลาเอียง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ราคา

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

นามปากกา
ปี ทพ่ี มิ พ์
พ.ศ.
เวลา

1. สาระสาคัญของเรื่อง

2. วิเคราะห์ขอ้ คิด/ประโยชน์ทไ่ี ด้จากเรื่องทีอ่ ่าน

3. สิง่ ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

4. ข้อเสนอแนะของครู

ลงชื่อ

นักเรียน
(

ลงชื่อ

)

ผูป้ กครอง
(

ลงชื่อ
(

)
ครูผสู้ อน
)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ให้ 4 คะแนน
ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้ อย ให้ 3 คะแนน

ผลงานมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน
ผลงานมีข้อบกพร่องมาก
ให้ 1 คะแนน
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การลาดับขัน้ ตอนของเนื้อเรื่อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

ความตัง้ ใจ
ในการทางาน

ความ
รับผิดชอบ

การตรงต่อ
เวลา

ความสะอาด
เรียบร้อย

ผลสาเร็จ
ของงาน

รวม
20
คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

ความ
ร่วมมือกัน
ทากิ จกรรม

การแสดง
การรับฟัง
ความคิ ดเห็น ความคิ ดเห็น

ความตัง้ ใจ
ทางาน

การแก้ไข
ปัญหา/หรือ
รวม
ปรับปรุง
20
ผลงานกลุ่ม คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในชัน้ เรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียน
และชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย
รับผิดชอบ

3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ
ในชีวติ ประจาวัน

4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
5.3 ปฏิบตั ติ นและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.4 ไม่เอาเปรียบผูอ้ ่นื และไม่ทาให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมือ่ ผูอ้ ่นื
กระทาผิดพลาด
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ระดับคะแนน
4 3 2 1

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
4 3 2 1

รายการประเมิ น
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัว อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย 7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั ดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
191 - 108
ดีมาก
73 - 90
ดี
54 - 72
พอใช้
ต่ากว่า 54
ปรับปรุง

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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)

แบบบันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้
ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ม.1/5)

 ด้านความรู้
(จานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

)

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))
สรุปผลจากการประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจาหน่ วยการเรียนรู้
 ระดับคุณภาพดีมาก จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 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 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อ่ ง
3.1
3.2
3.3
3.4

มีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่ ต่างๆ รอบตัว
มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตัง้ คาถามเพือ่ ค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติม
เรียนรูร้ 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

