
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาสังคมศึกษา ฯ รหัสวิชา ส 21102

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2564

หนวยการเรียนรูท่ี 4 เร่ืองท่ี 3   นิสมฺม กรณํ เสยโย : การใครครวญกอนแลวจึงทำดีกวา เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง

ครูผูสอน   นางสาวโศภิตา  มีแกว

**********************************************************************************

1. มาตรฐานการเรียนรู

ส 1.1    รู และเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและ

ศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การใครครวญกอนแลวจึงทำดีกวา เปนขอคิดท่ีไดจากพุทธศาสนสุภาษิต ซ่ึงเปนการเตือนใจบุคคลใหรูจักคิด

พิจารณาอยางถูกตองกอนตัดสินใจทำการใดๆ เปนแนวทางในการปฏิบัติตนเพ่ือการพัฒนาตนเองและครอบครัว

3.ตัวช้ีวัด/จุดประสงคการเรียนรู

3.1 ตัวช้ีวัด

ส 1.1 ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและขอธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ

ตามท่ีกำหนด เห็นคุณคาและนำไปพัฒนาแกปญหาของตนเองและครอบครัว

3.2 จุดประสงคการเรียนรู

1) อธิบายความหมายของ นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ได

2) วิเคราะหแนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต การใครครวญกอนแลวจึงทำดีกวา

ได

4. สาระการเรียนรู

4.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง

∙ พุทธศาสนสุภาษิต

- นิสมฺม กรณํ เสยฺโย : การใครครวญกอนแลวจึงทำดีกวา

4.2 สาระการเรียนรูทองถ่ิน

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

5. สมรรถนะสำคัญของผูเรียน

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร



5.2 ความสามารถในการคิด

1) ทักษะการสรางความรู 2) ทักษะการประยุกตใชความรู

5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. มีวินัย 2. ใฝเรียนรู 3. มุงม่ันในการทำงาน

7. กิจกรรมการเรียนรู

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ :  เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง

• นักเรียนสวดมนตบูชาพระรัตนตรัยและทำสมาธิกอนเรียน

ข้ันนำเขาสูบทเรียน

ส่ือการเรียนรู   :   บัตรภาพ

1. ครูใหนักเรียนดูภาพตอไปน้ี

- ภาพท่ี 1 ภาพนักเรียนกำลังทดลองวิทยาศาสตร

- ภาพท่ี 2 ภาพคนทอผา

- ภาพท่ี 3 ภาพชาวสวนกับสวนผสม

แลวชวยกันแสดงความคิดเห็นวา กอนท่ีผลงานในภาพ         จะประสบความสำเร็จน้ัน บุคคลในภาพจะตองคิด

อยางไรบาง

2. ครูเช่ือมโยงใหนักเรียนเขาใจวา การกระทำส่ิงใดก็ตามจะตองมีการคิดหลากหลาย และคิดใครครวญทบทวนให

รอบคอบ จึงจะประสบผลสำเร็จเปนอยางดี

ข้ันสอน

ส่ือ/แหลงการเรียนรู   :

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 4. ใบงานท่ี 4.3

2. บทเรียนคอมพิวเตอร 5. แหลงขอมูลสารสนเทศ

3. หนังสือคนควาเพ่ิมเติม

1. นักเรียนกลุมเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 19) รวมกันศึกษาความรูเก่ียวกับพุทธศาสนสุภาษิต นิสมฺม กรณํ

เสยฺโย : การใครครวญกอนแลวจึงทำดีกวา จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร Smart L.O. LMS Lite

หนังสือคนควาเพ่ิมเติม และแหลงขอมูลสารสนเทศ แลวบันทึกความรูท่ีได ลงในแบบบันทึกการอาน จากน้ันรวม

กันสรุปสาระสำคัญ

2. สมาชิกแตละคนในกลุมทำใบงานท่ี 4.3 เร่ือง คิดกอนทำ เม่ือทำเสร็จแลวใหสมาชิกในกลุมผลัดกันเลาคำตอบ

ของตนในใบงานทีละขอ เรียงเปนรายบุคคลจนครบทุกคน แลวชวยกันสรุปคำตอบท่ีถูกตอง ซ่ึงถือเปนผลงาน

รวมของกลุม



3. ครูสุมนักเรียน 2-3 กลุม ออกมานำเสนอผลงานในใบงานท่ี 4.3 หนาช้ันเรียน แลวใหกลุมท่ีมีความคิดเห็นหรือคำ

ตอบท่ีแตกตางกันไดนำเสนอเพ่ิมเติม

4. นักเรียนตอบคำถามกระตุนความคิด

คำถามกระตุนความคิด

• การคิดใครครวญ วางแผนอยางเปนระบบ          กอนลงมือทำงานใดก็ตาม ยอมสงผลดีตอนักเรียนอยางไรบาง

(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยใหอยูใน    ดุลยพินิจของครูผูสอน)

ข้ันสรุป

ส่ือ/แหลงการเรียนรู   :   —

1. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเก่ียวกับพุทธศาสนสุภาษิต            นิสมฺม กรณํ เสยฺโย : การใครครวญกอนแลวจึงทำดี

กวา

2. นักเรียนและครูชวยกันคิดแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนสุภาษิต นิสมฺม กรณํ เสยฺโย : การใครครวญกอน

แลวจึงทำดีกวา แลวใหนักเรียนนำไปปฏิบัติ

8. การวัดและประเมินผล

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ

ตรวจใบงานท่ี 4.3 ใบงานท่ี 4.3 รอยละ 60 ผานเกณฑ

ตรวจแบบบันทึกการอาน แบบบันทึกการอาน ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ

ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ

สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานราย

บุคคล
ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ

สังเกตความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ัน

ในการทำงาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ



9. ส่ือ/แหลงการเรียนรู

9.1 ส่ือการเรียนรู

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1

2) บทเรียนคอมพิวเตอร Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ม.1 บริษัท เพลยเอเบิล จำกัด

3) หนังสือคนควาเพ่ิมเติม

(1) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2526. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :

ประกายพริก.

(2) วศิน อินทสระ. 2548. หลักธรรมอันเปนหัวใจพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :

บริษัท เอ. ไอ. เอ. จำกัด (เครือนำทอง).

4) บัตรภาพ

5) ใบงานท่ี 4.3 เร่ือง คิดกอนทำ

9.2แหลงการเรียนรู

∙ แหลงขอมูลสารสนเทศ

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



บัตรภาพ

ภาพท่ี 1 ภาพท่ี 2

ภาพท่ี 3

แบบบันทึกหลังแผนการสอน



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปญหา/อุปสรรค

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวทางการแกไข

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงช่ือ.................................ผูสอน

(นางสาวโศภิตา  มีแกว)

ตำแหนง ครู คศ.3

…………/…………………./…………………

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ.........................................

(นายวิสูตร  ยอดสุข)

ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ

……………………/……………./……………………….




