5

หน่วยการเรียนรู้ ท ี่

จิตสงบ พบความสุข
เวลา

4 ชัวโมง
่

1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/4

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การสวดมนต์และแผ่เมตตา และการฝึกตนเองให้มสี ติในการเล่น การทางาน การฟั ง การอ่าน การคิด
การถาม และการเขียน เป็ นการเจริญสติทม่ี ปี ระโยชน์ในการเรียนและการดาเนินชีวติ ประจาวัน

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา
- รูค้ วามหมายและประโยชน์ของสติ
- ฟั งเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ
- เล่นและทางานอย่างมีสติ
- ฝึกให้มสี ติในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการให้เหตุผล
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
1. การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา (ชิ้นงานที ่ 1)
2. รายงานการปฏิบตั กิ จิ กรรมการบริหารจิตและเจริญปั ญญา (ชิ้นงานที ่ 2)

7 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง การทากิจกรรมต่างๆ อย่างมีสติ
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

1) สังเกตการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา
2) ตรวจรายงานการปฏิบตั กิ จิ กรรมการบริหารจิตและเจริญปั ญญา

8 กิ จกรรมการเรียนรู้
่
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง

นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5
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เรื่องที่

1

การฝึ กสวดมนต์และแผ่เมตตา
1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์ แล้วครูให้นกั เรียนดูวดี ิทศั น์สาธิตการสวดมนต์และ
แผ่เมตตา หรือครูสาธิตขัน้ ตอนการสวดมนต์และแผ่เมตตาให้นกั เรียนดู
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกีย่ วกับขัน้ ตอนการสวดมนต์และแผ่เมตตา โดยครูคอยกระตุน้ ให้นกั เรียน
ทุกคนมีสว่ นร่วมในการสนทนา
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
1. นักเรียนรวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ แล้วครูเปิ ดวีดทิ ศั น์สาธิตการสวดมนต์และแผ่
เมตตา ให้นกั เรียนดู หรือครูสาธิตขัน้ ตอนการสวดมนต์และแผ่เมตตา พร้อมอธิบายประกอบในแต่ละ
ขัน้ ตอน
2. ครูให้แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตาตามแบบทีไ่ ด้ดู หากมีขอ้ สงสัยให้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติม
จากหนังสือเรียน หรือสอบถามจากครู
3. ครูสงั เกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียน หากมีขอ้ บกพร่องครูอธิบายและให้คาแนะนา เพือ่ ให้นกั เรียน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตาโดยไม่มแี บบ
2. ครูสงั เกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียน หากมีขอ้ บกพร่องครูอธิบายและให้คาแนะนา เพือ่ ให้นกั เรียน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตาจนเกิดความชานาญ
2. ครูสมุ่ นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสวดมนต์และแผ่เมตตาหน้าชัน้ เรียน ครูและเพือ่ นกลุ่มอื่นร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ กี่ยวกับขัน้ ตอนและประโยชน์ของการสวดมนต์และแผ่เมตตา แล้วครู
แนะนาให้นกั เรียนสวดมนต์และแผ่เมตตาเป็ นประจา เพือ่ จะได้มสี มาธิและก่อให้เกิดปั ญญา
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึ กสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา แล้วมา
ประเมิ นผลเป็ นรายกลุ่ม (นอกเวลาเรียน) โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
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เรื่องที่

2

การฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ
1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยใช้การ สาธิ ต
ขัน้ ที่ 1 เตรียมการสาธิ ต
1. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน ออกมาร้องเพลงทีต่ นเองชื่นชอบ พร้อมทาท่าทางประกอบเพลงให้เพือ่ น
ดูหน้าชัน้ เรียน แล้วให้นกั เรียนคนอื่นๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2. ครูชมเชยนักเรียนทีต่ อบคาถามได้ถูกต้อง ซึง่ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีสติในการฟั งเพลง แล้วครูอธิบาย
ให้นกั เรียนเข้าใจความสาคัญของสติในการทากิจกรรมต่างๆ
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง การฟั งเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ จากหนังสือเรียน แล้ว
ร่วมกันสรุปสาระสาคัญ
4. ครูจดั เตรียมเนื้อเพลงตบแผละ และจัดห้องเรียนให้มที ว่ี ่างพอสาหรับทากิจกรรม เพือ่ ประกอบการสาธิต
การฟั งเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ
ขัน้ ที่ 2 สาธิ ต
1. ครูแจ้งให้นกั เรียนทราบว่า ครูจะสาธิตการฟั งเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ ให้นกั เรียนดู พร้อมชีแ้ จง
จุดประสงค์การสาธิตให้นกั เรียนทราบ
2. ครูตดิ เนื้อเพลงตบแผละ บนกระดานให้นกั เรียนเห็นชัดเจน แล้วครูขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน ออกมา
สาธิตการร้องเพลงตบแผละ ร่วมกับครู โดยครูสาธิตการร้องเพลง และการทาท่าทางประกอบเพลง พร้อม
อธิบายประกอบอย่างละเอียด เพือ่ ให้นกั เรียนสังเกตการร้องและการทาท่าทางประกอบเพลงในแต่ละท่อน
ขัน้ ที่ 3 สรุปการสาธิ ต
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุป และเรียงลาดับขัน้ ตอนในการร้องและทาท่าทางประกอบเพลงตบแผละ
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ฝึกร้องและทาท่าทางประกอบเพลงตบแผละ ตามขัน้ ตอนที่
ครูสาธิต แล้วให้เพือ่ นอีกคู่หนึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
3. ครูสงั เกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียน หากมีขอ้ บกพร่องครูให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะเพือ่ ให้
นักเรียนสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
4. นักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง การฟั งเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ ครูตรวจสอบความถูกต้อง และ
อธิบายเพิม่ เติมในส่วนทีบ่ กพร่อง
ขัน้ ที่ 4 วัดผลประเมิ นผล
ครูวดั และประเมินผลนักเรียนจากการร้องและทาท่าทางประกอบเพลงตบแผละ
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เรื่องที่

3

การเล่นและทางานอย่างมีสติ
1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูให้นกั เรียนเล่นเกมปฏิบตั ติ ามคาสัง่ (ศึกษาวิธกี ารเล่นจากเอกสารประกอบการสอน)
2. ครูอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจว่า การทีน่ กั เรียนจะเล่นเกมปฏิบตั ติ ามคาสังให้
่ ชนะนัน้ นักเรียนจะต้องมีสติ
ไม่วอกแวกรวมไปถึงการเรียน หรือการทากิจกรรมต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
1. ครูตดิ เนื้อเพลงศีรษะ บนกระดานให้นกั เรียนเห็นชัดเจน แล้วครูรอ้ งนาให้นกั เรียนร้องตาม
2. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกร้องเพลงศีรษะ จนคล่อง
3. ครูขออาสาสมัคร 1 กลุ่ม ออกมาสาธิตการเล่นประกอบเพลงศีรษะ ร่วมกับครู โดยครูและนักเรียนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธิตการทาท่าทางประกอบเพลง พร้อมอธิบายประกอบอย่างละเอียด เพือ่ ให้นกั เรียนสังเกต
การทาท่าทางประกอบเพลงในแต่ละท่อน และสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกการเล่นประกอบเพลงศีรษะ หากมีขอ้ สงสัยให้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติม จาก
หนังสือเรียน หรือสอบถามจากครู
5. ครูคอยสังเกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชดิ หากพบว่ามีขอ้ บกพร่องครูอธิบายและให้
ข้อเสนอแนะ และเน้นย้าให้นกั เรียนมีสติในการเล่น เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
1. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มฝึกเล่นอย่างมีสติประกอบเพลงศีรษะ โดยไม่มแี บบ
2. ครูสงั เกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียน หากพบว่ามีขอ้ บกพร่อง ครูอธิบายและให้ขอ้ เสนอแนะ
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกเล่นอย่างมีสติประกอบเพลงศีรษะ จนเกิดความชานาญ
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเล่นและทางานอย่างมีสติ แล้วครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจ
เกีย่ วกับประโยชน์ของสติ
3. ครูแนะนาให้นกั เรียนนาความรูเ้ กีย่ วกับการฝึกสติเบือ้ งต้นทีไ่ ด้จากการศึกษาไปใช้ในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน ซึง่ จะช่วยให้นกั เรียนมีสติทม่ี นคง
ั ่ มีจติ ใจสงบ ส่งผลดีต่อการเรียนและการดาเนินชีวติ
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เรื่องที่

การปฏิบตั ิ กิจกรรมต่างๆ อย่างมีสติ

4

1 ชัวโมง
่
วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

เทคนิ คคู่คิด

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม โดยครูเน้นย้าให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
2. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในประเด็นทีว่ ่า “การฝึกสติมปี ระโยชน์อย่างไร”
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการอภิปราย แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลการอภิปราย
หน้าชัน้ เรียน ครูและเพือ่ นกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
ขัน้ สอน
1. ครูให้นกั เรียนศึกษาความรูเ้ รื่อง ฝึกให้มสี ติในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน จาก
หนังสือเรียน
2. นักเรียนจับคู่กบั เพือ่ นผลัดกันอภิปรายความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษา ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอธิบายจน
ทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน แล้วร่วมกันสรุปสาระสาคัญ
3. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 5.1 เรื่อง การทากิ จกรรมต่างๆ อย่างมีสติ เมื่อทาเสร็จแล้วครูสมุ่
นักเรียน 2-3 คน ออกมานาเสนอผลงานในใบงานหน้าชัน้ เรียน ครูและเพือ่ นนักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ
ขัน้ สรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง ฝึกให้มสี ติในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
2. ครูแนะนาให้นกั เรียนนาความรูเ้ กีย่ วกับการฝึกให้มสี ติในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
ทีไ่ ด้จากการศึกษาไปใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน ซึง่ จะช่วยให้นกั เรียนมีส ติทม่ี นคง
ั ่ มีจติ ใจสงบ
และส่งผลดีต่อการเรียน
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนปฏิ บตั ิ กิจกรรมการบริ หารจิ ตและเจริ ญปัญญา เป็ น
ระยะเวลา1 สัปดาห์ แล้วรายงานผลที่ได้จากการปฏิ บตั ิ กิจกรรม โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที ่
กาหนด
นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5
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9 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

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

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
วีดทิ ศั น์สาธิตการสวดมนต์และแผ่เมตตา
บทสวดมนต์และแผ่เมตตา
เกมปฏิบตั ติ ามคาสัง่
เพลงตบแผละ เพลงศีรษะ
ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การทากิจกรรมต่างๆ อย่างมีสติ

9.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา
(ชิ้นงานที ่ 1)
รายการประเมิ น
1. การสวดมนต์
ไหว้พระ

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)

พอใช้ (2)

สวดมนต์ไหว้พระได้ถูกต้อง
เสียงดังชัดเจน และพร้อม
เพรียงกัน
แผ่เมตตาได้ถูกต้อง เสียงดัง
ชัดเจน และพร้อมเพรียงกัน

สวดมนต์ไหว้พระได้ถูกต้อง
เป็ นส่วนใหญ่ และค่อนข้าง
พร้อมเพรียงกัน
แผ่เมตตาได้ถูกต้องเป็ น
2. การแผ่เมตตา
ส่วนใหญ่ และค่อนข้างพร้อม
เพรียงกัน
3. การบอกประโยชน์ บอกประโยชน์ของการสวด บอกประโยชน์ของการสวด
ของการสวดมนต์ มนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาได้ มนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาได้
ถูกต้อง ชัดเจน 3 ข้อขึน้ ไป ถูกต้อง ชัดเจน 2 ข้อ
ไหว้พระและแผ่
เมตตา

ปรับปรุง (1)
สวดมนต์ไหว้พระไม่ค่อย
ถูกต้อง และไม่ค่อยพร้อม
เพรียงกัน
แผ่เมตตาไม่ค่อยถูกต้อง และ
ไม่ค่อยพร้อมเพรียงกัน
บอกประโยชน์ของการสวด
มนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาได้
ถูกต้อง ชัดเจน 1 ข้อ

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

8-9

5-7

ต่ากว่า 5

ระดับคุณภาพ

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินรายงานการปฏิ บตั ิ กิจกรรมการบริหารจิ ตและเจริญปัญญา
(ชิ้นงานที ่ 2)
รายการประเมิ น

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. การทากิ จกรรม
ต่างๆ อย่างมีสติ

ทากิจกรรมเกีย่ วกับการฟั ง
เพลง ร้องเพลง เล่น ทางาน
ฟั ง อ่าน คิด ถาม และเขียน
อย่างมีสติ ทุกกิจกรรม พร้อม
หลักฐานประกอบและมีผู้
รับรอง

ทากิจกรรมเกีย่ วกับการฟั ง
เพลง ร้องเพลง เล่น ทางาน
ฟั ง อ่าน คิด ถาม และเขียน
อย่างมีสติ เป็ นส่วนใหญ่
พร้อมหลักฐานประกอบและมี
ผูร้ บั รอง

2. การบอกประโยชน์
ของการมีสติ ใน
การทากิ จกรรม
ต่างๆ

บอกประโยชน์ของการมีสติ
ในการทากิจกรรมต่างๆ
ได้ถูกต้อง ชัดเจน 3 ข้อขึน้
ไป

บอกประโยชน์ของการมีสติ
ในการทากิจกรรมต่างๆ
ได้ถูกต้อง ชัดเจน 2 ข้อ

ทากิจกรรมเกีย่ วกับการฟั ง
เพลง ร้องเพลง เล่น ทางาน
ฟั ง อ่าน
คิด ถาม
และเขียนอย่างมีสติ
เป็ นบางกิจกรรม พร้อม
หลักฐานประกอบและมีผู้
รับรอง
บอกประโยชน์ของการมีสติ
ในการทากิจกรรมต่างๆ
ได้ถูกต้อง ชัดเจน 1 ข้อ

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

5-6

3-4

ต่ากว่า 3

ระดับคุณภาพ

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

5

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. การบริหารจิต หมายถึงข้อใด
ก. การควบคุมจิตให้มสี มาธิ
ข. การอ่านหนังสือ
ค. การศึกษาเล่าเรียน
2. การปฏิบตั ใิ นข้อใดเป็ นการเจริญปั ญญา
ก. การตักบาตร
ข. การไปบาเพ็ญประโยชน์ทว่ี ดั
ค. การฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา
3. การแผ่เมตตา ควรปฏิบตั เิ มื่อใด
ก. เมื่อกราบ 3 ครัง้ แล้ว
ข. เมื่อสวดมนต์จบแล้ว
ค. เมื่อพระสงฆ์ให้พรแล้ว
4. เมื่อแผ่เมตตาแล้วควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. นังสมาธิ
่
ข. กราบ 3 ครัง้
ค. ยกมือไหว้และสาธุในใจ
5. สติ หมายถึงอะไร
ก. การนังสมาธิ
่
ข. การสวดมนต์
ค. ความระลึกได้หรือรูต้ นเองอยู่เสมอ

6. ใครเป็ นผูม้ สี ติ
ก. นิ่มมีความจาไม่ดี
ข. นุ่นไม่ต่นื เต้นตกใจง่าย
ค. นกควบคุมตนเองไม่ได้
7. ข้อใดถือเป็ นการร้องเพลงอย่างมีสติ
ก. ใจจดจ่อต่อการร้องเพลง รูแ้ ละเข้าใจความหมาย
ของเนื้อเพลง
ข. ร้องเพลงถูกจังหวะ และเต้นประกอบน่าดู
ค. ร้องเพลงเพราะ และยิม้ ขณะร้องเพลง
8. ใครเล่นอย่างมีสติ
ก. ออยเล่นกับเพื่อนหลายคน
ข. อีฟเล่นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ค. เอมเล่นให้เหงือ่ ออกเพราะถือเป็ นการออกกาลังไป
ด้วย
9. ข้อใดถือเป็ นการทางานอย่างมีสติ
ก. มีจติ ใจตัง้ มั ่นอยู่กบั งาน
ข. งานมีความผิดพลาดเล็กน้อย
ค. งานสาเร็จช้ากว่ากาหนดเล็กน้อย
10. การคิดอย่างมีสติ ได้แก่ขอ้ ใด
ก. คิดอย่างมีเหตุมผี ล
ข. คิดถึงจุดบกพร่องของผูอ้ ่นื
ค. คิดหลายๆ เรื่องได้พร้อมๆ กัน

มฐ. ส 1.1 ป.1/4
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ก

2. ค

3. ข

4. ค

5. ค
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6. ข

7. ก

8. ข

9. ก

10. ก

หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

5

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดถือเป็ นการร้องเพลงอย่างมีสติ
ก. ร้องเพลงถูกจังหวะ และเต้นประกอบน่าดู
ข. ร้องเพลงเพราะ และยิม้ ขณะร้องเพลง
ค. ใจจดจ่อต่อการร้องเพลง รูแ้ ละเข้าใจความหมาย
ของเนื้อเพลง
2. การคิดอย่างมีสติ ได้แก่ขอ้ ใด
ก. คิดหลายๆ เรื่องได้พร้อมๆ กัน
ข. คิดอย่างมีเหตุมผี ล
ค. คิดถึงจุดบกพร่องของผูอ้ ่นื
3. ใครเล่นอย่างมีสติ
ก. อีฟเล่นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ข. เอมเล่นให้เหงือ่ ออกเพราะถือเป็ นการออกกาลัง
ไปด้วย
ค. ออยเล่นกับเพื่อนหลายคน
4. ข้อใดถือเป็ นการทางานอย่างมีสติ
ก. งานมีความผิดพลาดเล็กน้อย
ข. งานสาเร็จช้ากว่ากาหนดเล็กน้อย
ค. มีจติ ใจตัง้ มั ่นอยู่กบั งาน
5. ใครเป็ นผูม้ สี ติ
ก. นุ่นไม่ต่นื เต้นตกใจง่าย
ข. นกควบคุมตนเองไม่ได้
ค. นิ่มมีความจาไม่ดี

6. การบริหารจิต หมายถึงข้อใด
ก. การศึกษาเล่าเรียน
ข. การควบคุมจิตให้มสี มาธิ
ค. การอ่านหนังสือ
7. การปฏิบ ตั ิในข้อใดเป็ นการเจริญปั ญญา
ก. การฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา
ข. การไปบาเพ็ญประโยชน์ทว่ี ดั
ค. การตักบาตร
8. สติ หมายถึงอะไร
ก. ความระลึกได้หรือรูต้ นเองอยู่เสมอ
ข. การนังสมาธิ
่
ค. การสวดมนต์
9. การแผ่เมตตา ควรปฏิบตั เิ มื่อใด
ก. เมื่อพระสงฆ์ให้พรแล้ว
ข. เมื่อกราบ 3 ครัง้ แล้ว
ค. เมื่อสวดมนต์จบแล้ว
10. เมื่อแผ่เมตตาแล้วควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. กราบ 3 ครัง้
ข. ยกมือไหว้และสาธุในใจ
ค. นังสมาธิ
่

มฐ. ส 1.1 ป.1/4
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ค

2. ข

3. ก

4. ค

5. ก
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6. ข

7. ก

8. ก

9. ค

10. ข

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

1 การฝึ กสวดมนต์
และแผ่เมตตา

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตาอย่างตัง้ ใจ ทาให้เราสามารถควบคุมจิตใจให้มสี มาธิได้

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/4

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) ท่องบทสวดมนต์และแผ่เมตตาได้
2) บอกประโยชน์ของการสวดมนต์และแผ่เมตตาได้

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการให้เหตุผล
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6

กิจกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการปฏิ บตั ิ

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5
ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. วีดทิ ศั น์สาธิตการสวดมนต์และแผ่เมตตา
2. บทสวดมนต์และแผ่เมตตา
3. ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์

 นักเรียนสวดมนต์และแผ่เมตตาในเวลาใดบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

1. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
แล้วครูให้นักเรียนดูวดี ทิ ศั น์สาธิตการสวดมนต์และแผ่
เมตตา หรือครูสาธิตขัน้ ตอนการสวดมนต์และแผ่เมตตา
ให้นักเรียนดู
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกีย่ วกับขัน้ ตอนการสวด
มนต์และแผ่เมตตา โดยครูคอยกระตุน้ ให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการสนทนา
3. ครูแจกบทสวดมนต์ไหว้พระและบทแผ่เมตตาให้นักเรียน
แต่ละคนฝึกอ่านออกเสียงไปพร้อมๆ กัน
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
2. วีดทิ ศั น์สาธิตการสวดมนต์และแผ่เมตตา
3. ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์

1. นักเรียนรวมกลุ่มกัน กลุม่ ละ 4 คน ตามความสมัครใจ แล้ว
ครูเปิ ดวีดทิ ศั น์สาธิตการสวดมนต์และแผ่เมตตาให้นักเรียน
ดู หรือครูสาธิตขัน้ ตอนการสวดมนต์และแผ่เมตตา พร้อม
อธิบายประกอบในแต่ละขัน้ ตอน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกัน
ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตาตามแบบทีไ่ ด้ดู หากมีขอ้ สงสัย
ให้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติม จากหนังสือเรียน หรือสอบถาม
จากครู
2. ครูสงั เกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียน หากมี
ข้อบกพร่องครูอธิบายและให้คาแนะนา เพื่อให้นักเรียน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 นักเรียนพบปัญหาอะไรบ้าง ในการฝึ กสวด
มนต์และแผ่เมตตา และนักเรียนแก้ไขปัญหา
อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

แหล่งการเรียนรู้ : ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตาโดย
ไม่มแี บบ
2. ครูสงั เกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียน หากมี
ข้อบกพร่อง ครูอธิบายและให้คาแนะนา เพื่อให้นักเรียน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 การสวดมนต์และแผ่เมตตาควรทาเวลาใด
เพราะเหตุใด
(ควรทาอย่างสมา่ เสมอ เช่น ก่อนเรียนหนังสือ
ก่อนเข้านอน เป็นต้น เพือ่ ให้จติ มีสมาธิและ
ก่อให้เกิดปั ญญา)

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

แหล่งการเรียนรู้ : ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตาจนเกิด
ความชานาญ
2. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสวดมนต์และแผ่เมตตา
หน้าชัน้ เรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอืน่ ร่วมกันตรวจสอบความ
ถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ กีย่ วกับขัน้ ตอนและ
ประโยชน์ของการสวดมนต์และแผ่เมตตา แล้วครูแนะนาให้
นักเรียนสวดมนต์และแผ่เมตตาเป็ นประจา เพื่อจะได้มี
สมาธิและก่อให้เกิดปั ญญา
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 ถ้านักเรียนสวดมนต์และแผ่เมตตาเป็ นประจา
จะเกิ ดผลดีอย่างไรบ้าง
(จิตใจสงบและก่อให้เกิดปั ญญา สุขภาพจิตดีร่าเริง
แจ่มใส หรือพิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึ กสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา แล้วมาประเมิ นผลเป็ นรายกลุม่
(นอกเวลาเรียน) โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การสวดมนต์ไหว้พระ
2) การแผ่เมตตา
3) การบอกประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา
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7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี (ประเมินตามสภาพจริง)
5
5
ประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
รายบุคคล
เกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
ทางาน
เกณฑ์
สังเกตการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา
แบบประเมินการสวดมนต์ไหว้พระและ
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
แผ่เมตตา
เกณฑ์

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
2) วีดทิ ศั น์สาธิตการสวดมนต์และแผ่เมตตา
3) บทสวดมนต์และแผ่เมตตา
8.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมิ นการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา
(ชิ้นงานที ่ 1)

ลาดับที่
1
2
3

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
การสวดมนต์ไหว้พระ
การแผ่เมตตา
การบอกประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา
รวม

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

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

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
8-9
ดี
5-7
พอใช้
ต่ากว่า 5
ปรับปรุง
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เอกสารประกอบการสอน
บทสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ. (กราบ)
บทแผ่เมตตา
สัพเพ สัตตา

สัตว์ทงั ้ หลายทีเ่ ป็ นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทัง้ หมดทัง้ สิน้

อะเวรา โหนตุ

จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้มเี วรซึง่ กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหนตุ

จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึง่ กันและกันเลย

อะนี ฆา โหนตุ

จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้มคี วามทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พน้ จากทุกข์ภยั ทัง้ สิน้ เถิด

ที่มา : จงจรัส แจ่มจันทร์ และสุพน ทิมอ่า. [ม.ป.ป.]. หนังสือเรียน รายวิ ชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1. พิมพ์ครัง้ ที่ 8.
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
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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 การฟังเพลงและร้องเพลง
1 ชัวโมง
่
อย่างมีสติ

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การฝึกตนเองให้มสี ติในการฟั งเพลงและร้องเพลง เป็ นการเจริญสติทม่ี ปี ระโยชน์ในการเรียนและการ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/4

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมายและประโยชน์ของสติได้
2) ฝึกให้มสี ติในการฟั งเพลงและการร้องเพลงตามคาแนะนาได้

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา
- รูค้ วามหมายและประโยชน์ของสติ

- ฟั งเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์

2) ทักษะการให้เหตุผล

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6

กิจกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยใช้การ

สาธิ ต

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 เตรียมการสาธิ ต
คาถามกระตุ้นความคิ ด

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

1. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
2. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน ออกมาร้องเพลงทีต่ นเอง
ชื่นชอบ พร้อมทาท่าทางประกอบเพลงให้เพื่อนดูหน้าชัน้
เรียน แล้วให้นักเรียนคนอื่นๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า
เพลงดังกล่าวมีเนื้อหาเกีย่ วกับอะไร และท่าทางดังกล่าวมี
ความเหมาะสมกับเพลงหรือไม่
3. ครูชมเชยนักเรียนทีต่ อบคาถามได้ถูกต้อง ซึง่ แสดงให้เห็น
ว่านักเรียนมีสติในการฟั งเพลง แล้วครูอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจความสาคัญของสติในการทากิจกรรมต่างๆ
4. นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี
1) ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง ความหมายและประโยชน์
ของสติ และการฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ จาก
หนังสือเรียน หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS
Lite
5. ครูจดั เตรียมเนื้อเพลงตบแผละ และจัดห้องเรียนให้มที ว่ี ่าง
พอสาหรับทากิจกรรม เพื่อประกอบการสาธิตการฟั งเพลง
และร้องเพลงอย่างมีสติ

ขัน้ ที่ 2 สาธิ ต
สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
2. เพลงตบแผละ

1. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า ครูจะสาธิตการฟั งเพลงและ
ร้องเพลงอย่างมีสติ ให้นักเรียนดู พร้อมชีแ้ จงจุดประสงค์
การสาธิตให้นักเรียนทราบ
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 คนเราจาเป็ นต้องมีสติ ในการทากิ จกรรมต่างๆ
หรือไม่ อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

2. ครูตดิ เนื้อเพลงตบแผละ บนกระดานให้นักเรียนเห็น
ชัดเจน แล้วครูขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน ออกมาสาธิต
การร้องเพลงตบแผละร่วมกับครู โดยครูสาธิตการร้องเพลง
และทาท่าทางประกอบเพลง พร้อมอธิบายประกอบอย่าง
ละเอียด เพื่อให้นักเรียนสังเกตการร้องและการทาท่าทาง
ประกอบเพลงในแต่ละท่อน
3. ครูให้นักเรียนศึกษาการทาท่าประกอบเพลงตบแผละ จาก
หนังสือเรียน หรือจากเอกสารประกอบการสอน

ขัน้ ที่ 3 สรุปการสาธิ ต
สื่อการเรียนรู้ : เพลงตบแผละ

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุป และเรียงลาดับขัน้ ตอนในการ
ร้องและทาท่าทางประกอบเพลงตบแผละ
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ฝึกร้องและ
ทาท่าทางประกอบเพลงตบแผละ ตามขัน้ ตอนทีค่ รูสาธิต
แล้วให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
3. ครูสงั เกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียน หากมี
ข้อบกพร่อง ครูให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะเพื่อให้
นักเรียนสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
4. นักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง การฟั งเพลงและร้องเพลง
อย่างมีสติ ครูตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพิม่ เติม
ในส่วนทีบ่ กพร่อง

ขัน้ ที่ 4 วัดผลประเมิ นผล
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูวดั และประเมินผลนักเรียนจากการร้องและทาท่าทาง
ประกอบเพลงตบแผละ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 การฟังและร้องเพลงอย่างมีสติ มีประโยชน์
อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ประเมินการนาเสนอผลงาน

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
3) เพลงตบแผละ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เอกสารประกอบการสอน
เพลงตบแผละ
เนื้อร้อง : อาไพ สุจริตกุล
ทานอง : ราวงตบแผละ
ตบแผละ ตบแตะ ตบแผละ
เรามาลองฝึกกัน

ปากใจตรงกันนั ่นแหละ
จิต-กายสัมพันธ์กบั ปาก ตบแผละ

การทาท่าประกอบเพลงตบแผละ
จังหวะที่ 1
ตบมือของตนเอง (ตบ)
จังหวะที่ 2
ตบเข่าของตนเอง (แผละ)
จังหวะที่ 3
ตบมือของตนเอง (ตบ)
จังหวะที่ 4
แบมือทัง้ สองข้างให้แตะมือเพื่อน (แตะ)
จังหวะที่ 5
ตบมือของตนเอง (ตบ)
จังหวะที่ 6
ตบเข่าของตนเอง (แผละ)
จังหวะที่ 7
ตบมือของตนเอง (ตบ)
จังหวะที่ 8
แบมือทัง้ สองข้างให้แตะมือเพื่อน (แตะ)
แล้วตบ-แผละ-ตบ-แตะ ไปตามจังหวะเพลงจนจบ
ที่มา : จงจรัส แจ่มจันทร์ และสุพน ทิมอ่า. [ม.ป.ป.]. หนังสือเรียน รายวิ ชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1. พิมพ์ครัง้ ที่ 8.
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
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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

3 การเล่นและทางาน
อย่างมีสติ

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การฝึกตนเองให้มสี ติในการเล่นและการทางาน เป็ นการเจริญสติทม่ี ปี ระโยชน์ในการเรียนและการดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/4

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- ฝึกให้มสี ติในการเล่นและการทางานตามคาแนะนาได้

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา
- เล่นและทางานอย่างมีสติ

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการให้เหตุผล
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6

กิจกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการปฏิ บตั ิ

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : เกมปฏิบตั ติ ามคาสัง่

1. ครูให้นักเรียนเล่นเกมปฏิบตั ติ ามคาสั ่ง (ศึกษาวิธกี ารเล่น
จากเอกสารประกอบการสอน) แล้วครูชมเชยนักเรียนทีช่ นะ
การเล่นเกมเพื่อเสริมกาลังใจ
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การทีน่ ักเรียนจะเล่นเกม
ปฏิบตั ติ ามคาสั ่งให้ชนะนัน้ นักเรียนจะต้องมีสติไม่วอกแวก
รวมไปถึงการเรียน หรือการทากิจกรรมต่างๆ ก็
เช่นเดียวกัน ซึง่ การฝึกสติสามารถทาได้หลายวิธดี งั ที่
นักเรียนเคยได้ศกึ ษามาบ้างแล้วจากแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 2
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 ถ้านักเรียนวิ่ งเล่นอย่างไม่มีสติ จะส่งผลกระทบ
ต่อตัวนักเรียนและผู้อื่นอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1

2. เพลงศีรษะ

1. ครูตดิ เนื้อเพลงศีรษะ บนกระดานให้นักเรียนเห็นชัดเจน
แล้วครูรอ้ งนาให้นักเรียนร้องตาม
2. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) แล้ว
ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกร้องเพลงศีรษะ จนคล่อง
3. ครูขออาสาสมัคร 1 กลุม่ ออกมาสาธิตการเล่นประกอบ
เพลงศีรษะ ร่วมกับครู โดยครูและนักเรียนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธิตการทาท่าทางประกอบเพลง พร้อมอธิบายประกอบ
อย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนสังเกตการทาท่าทาง
ประกอบเพลง ในแต่ละท่อน และสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ถูกต้อง
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกเล่นอย่างมีสติประกอบเพลง
ศีรษะ หากมีขอ้ สงสัยให้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติมจากหนังสือ
เรียน หรือสอบถามจากครู
5. ครูคอยสังเกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชดิ
หากพบว่ามีขอ้ บกพร่อง ครูอธิบายและให้ขอ้ เสนอแนะ
และเน้นย้าให้นักเรียนมีสติในการเล่น เพื่อให้นักเรียน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 นักเรียนคิ ดว่า สติ มีความจาเป็ นในการเล่น
หรือไม่ อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

 การมีสติ ร้ตู วั อยู่เสมอ มีประโยชน์ อย่างไรบ้าง
(การมีสติรตู้ วั อยู่เสมอทาให้จติ ใจมันคง
่ ไม่ตนื ่ เต้น
ตกใจง่าย มีความจาดี และสามารถควบคุมตนเอง
ไม่ให้ทาในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ด้ ทาให้ประสบความสาเร็จ
ในการทาสิง่ ต่างๆ)

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกเล่นอย่างมีสติประกอบ
เพลงศีรษะ โดยไม่มแี บบ
2. ครูสงั เกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียน หากพบว่ามี
ข้อบกพร่อง ครูอธิบายและให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อให้นักเรียน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกเล่นอย่างมีสติประกอบเพลง
ศีรษะ จนเกิดความชานาญ
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเล่นเกมอย่างมีสติ
ประกอบเพลงศีรษะ แล้วครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียน
เข้าใจว่า การฝึกตนเองให้มสี ติในการเล่นนัน้ นอกจากจะทา
ให้เราเกิดความสนุกสนานในการเล่นแล้วยังทาให้เรา
สามารถเล่นเกมได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย
3. ครูแนะนาให้นักเรียนนาความรูเ้ กีย่ วกับการฝึกสติเบือ้ งต้น
ทีไ่ ด้จากการศึกษาไปใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน ซึง่ จะ
ช่วยให้นักเรียนมีสติทม่ี ั ่นคง มีจติ ใจสงบ ส่งผลดีต่อการ
เรียนและการดาเนินชีวติ
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนสามารถฝึ กสติ ในชีวิตประจาวันได้
อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

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

เครื่องมือ
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
2) เกมปฏิบตั ติ ามคาสัง่
3) เพลงศีรษะ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เอกสารประกอบการสอน
เกมปฏิ บตั ิ ตามคาสัง่
กติ กาการเล่น
1. ครูเป็ นผูอ้ อกคาสั ่งให้นักเรียนเล่นเกมปฏิบตั ติ ามคาสั ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ครูจะใช้คาสั ่งว่า “ครูบอกว่า ...” ตามด้วยคาสั ่งทีต่ อ้ งการให้นักเรียนปฏิบตั ิ เช่น ครูบอกว่าให้นักเรียนจับ
ผม, ครูบอกว่าให้นักเรียนจับหู เป็ นต้น แล้วให้นักเรียนปฏิบตั ติ าม ใครปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องจะได้เล่นเกมต่อไป
- ถ้าครูออกคาสั ่งโดยไม่ได้กล่าวถ้อยคาว่า “ครูบอกว่า ...” เช่น ให้นักเรียนจับแก้ม, ให้นักเรียนจับแขน
เป็ นต้น ห้ามนักเรียนปฏิบตั โิ ดยเด็ดขาด หากใครปฏิบตั ถิ อื ว่า ทาผิดคาสั ่งต้องออกจากการแข่งขันทันที
2. นักเรียนทีป่ ฏิบตั ติ ามคาสั ่งได้ถูกต้องทัง้ หมดถือเป็ นผูช้ นะ

เพลงตบแผละ
เนื้อร้อง : กิตยิ วดี บุญซือ่
ทานอง : เพลงจีน
คาง คิว้ ปาก ตา จมูก

จมูก คิว้ คาง หู ปาก ตา หัว

ปาก คาง คิว้ ตา จมูก หู

ปาก ตา คิว้ คาง จมูก หัว

ที่มา : จงจรัส แจ่มจันทร์ และสุพน ทิมอ่า. [ม.ป.ป.]. หนังสือเรียน รายวิ ชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1. พิมพ์ครัง้ ที่ 8.
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
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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

4 การปฏิบตั ิ กิจกรรมต่างๆ
อย่างมีสติ

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การฝึกตนเองให้มสี ติในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน เป็ นการเจริญสติทม่ี ปี ระโยชน์ใน
การเรียนและการดาเนินชีวติ ประจาวัน

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.1/4

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- ฝึกให้มสี ติในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียนตามคาแนะนาได้

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา
- ฝึกให้มสี ติในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการให้เหตุผล
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

202
พระพุทธศาสนา ป.1

3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6

กิจกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

เทคนิ คคู่คิด

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) โดย
ครูเน้นย้าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือและช่วยเหลือกันใน
การปฏิบตั กิ จิ กรรม
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในประเด็นทีว่ ่า
“การฝึ กสติมป
ี ระโยชน์อย่างไร” โดยครูคอยกระตุน้ ให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการอภิปราย แล้วส่ง
ตัวแทน กลุ่มออกมานาเสนอผลการอภิปรายหน้าชัน้ เรียน
ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
3. ใบงานที่ 5.1

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์

1. ครูให้นักเรียนศึกษาความรูเ้ รื่อง ฝึกให้มสี ติในการฟั ง การ
อ่าน การคิด การถาม และการเขียน จากหนังสือเรียนหรือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite
2. นักเรียนจับคู่กบั เพื่อนผลัดกันอภิปรายความรูท้ ไ่ี ด้จาก
การศึกษา ผลัดกันซักถามข้อสงสัย และอธิบายจนมีความ
เข้าใจชัดเจนตรงกัน แล้วร่วมกันสรุปสาระสาคัญ
3. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 5.1 เรื่อง การทากิ จกรรม
ต่างๆ อย่างมีสติ เมื่อทาเสร็จแล้วครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน
ออกมานาเสนอผลงานในใบงานหน้าชัน้ เรียน ครูและเพื่อน
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ
4. ครูอธิบายความรูเ้ กีย่ วกับการฝึกให้มสี ติในการฟัง การอ่าน
การคิด การถาม และการเขียน ให้นักเรียนฟังเพิม่ เติม
เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจมากยิง่ ขึน้ และสามารถ
นาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 การมีสติ ในการฟัง การอ่าน การคิ ด การถาม
และการเขียน จะช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียน
ดีขึ้นหรือไม่ อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ รื่อง ฝึกให้มสี ติในการฟัง
การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
2. ครูแนะนาให้นักเรียนนาความรูเ้ กีย่ วกับการฝึกให้มสี ติใน
การฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียนทีไ่ ด้จาก
การศึกษาไปใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน ซึง่ จะช่วยให้
นักเรียนมีสติ
ทีม่ ั ่นคง มีจติ ใจสงบ และส่งผลดีต่อการ
เรียน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 ถ้าเพื่อนของนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการฝึ ก
สติ ในการอ่าน และการเขียน นักเรียนจะ
สามารถแนะนาเพื่อนได้อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนปฏิ บตั ิ กิจกรรมการบริหารจิ ตและเจริญปัญญา เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์
แล้วรายงานผลที่ได้จากการปฏิ บตั ิ กิจกรรม โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การทากิจกรรมต่างๆ อย่างมีสติ
2) การบอกประโยชน์ของการมีสติในการทากิจกรรมต่างๆ

นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 5.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน

เครื่องมือ
ใบงานที่ 5.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

เกณฑ์

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
รายบุคคล
เกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
ทางาน
เกณฑ์
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
5
5
ตรวจรายงานการปฏิบตั กิ จิ กรรมการบริหารจิต แบบประเมินรายงานการปฏิบตั กิ จิ กรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
และเจริญปัญญา
การบริหารจิตและเจริญปั ญญา
เกณฑ์
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8

สื่ อ/แหล่งการเรี ยนรู ้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.1
2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.1 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
3) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การทากิจกรรมต่างๆ อย่างมีสติ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบบันทึกการปฏิ บตั ิ กิจกรรมการบริ หารจิ ตและเจริ ญปัญญา
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนแต่ละคนปฏิบตั กิ จิ กรรมการบริหารจิตและเจริญปั ญญา เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์
และบันทึกผลทีไ่ ด้จากการปฏิบตั ลิ งในตาราง แล้วรายงานผลการปฏิบตั ิ
รายการปฏิ บตั ิ

ตัวอย่างการกระทา/พฤติ กรรม

1. การฟั งเพลงและร้องเพลง ตัวอย่าง
อย่างมีสติ
1) ร้องเพลงได้ถูกต้อง
2) ทาท่าทางประกอบเพลงได้ถูกต้อง

2. การเล่นและทางาน
อย่างมีสติ

ตัวอย่าง
1) เล่นกับเพือ่ นโดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
2) มีจติ ตัง้ มั ่นอยู่กบั งานทีท่ า

3. การฝึกให้มสี ติในการฟั ง ตัวอย่าง
การอ่าน การคิด การถาม 1) ไม่พดู คุยในขณะทีค่ ุณครูกาลังสอนหนังสือ
และการเขียน
2) คิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนทีจ่ ะถามคาถาม



ประโยชน์ของการมีสติในการทากิจกรรมต่างๆ
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ผู้รบั รอง

การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินรายงานการปฏิ บตั ิ กิจกรรมการบริหารจิ ตและเจริญปัญญา
(ชิ้นงานที ่ 2)

ลาดับที่
1
2

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
การทากิจกรรมต่างๆ อย่างมีสติ
การบอกประโยน์ของการมีสติในการทากิจกรรมต่างๆ
รวม

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

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
5-6
ดี
3-4
พอใช้
ต่ากว่า 3
ปรับปรุง

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

5.1 การทากิจกรรมต่างๆ อย่างมีสติ
ตอนที่ 1
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนสารวจตนเองเกีย่ วกับการมีสติในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
แล้วบันทึกข้อมูล
กิ จกรรมที่ทา

การมีสติ ในการทากิ จกรรม
มาก ปานกลาง น้ อย

ข้อควรปรับปรุง

1. ฟั งประโยคทีค่ รูพดู แล้วบอกสิง่ ทีฟ่ ั งได้
2. อ่านคา อ่านประโยค หรืออ่านนิทานให้
เพือ่ นและครูฟัง
3. ตัง้ คาถามถามในสิง่ ทีต่ อ้ งการรู้
4. ขบคิดปั ญหา และตอบปั ญหา
5. เขียนสรุปเรื่องทีค่ รูกาหนด

ตอนที่ 2
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

1. การฝึกสติในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน มีประโยชน์อย่างไร
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

2. ถ้าเราไม่มสี ติในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน จะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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ใบงานที่

5.1 การทากิจกรรมต่างๆ อย่างมีสติ
ตอนที่ 1
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนสารวจตนเองเกีย่ วกับการมีสติในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
แล้วบันทึกข้อมูล
กิ จกรรมที่ทา

การมีสติ ในการทากิ จกรรม
มาก ปานกลาง น้ อย

ข้อควรปรับปรุง

1. ฟั งประโยคทีค่ รูพดู แล้วบอกสิง่ ทีฟ่ ั งได้
2. อ่านคา อ่านประโยค หรืออ่านนิทานให้
เพือ่ นและครูฟัง
3. ตัง้ คาถามถามในสิง่ ทีต่ อ้ งการรู้
4. ขบคิดปั ญหา และตอบปั ญหา
5. เขียนสรุปเรื่องทีค่ รูกาหนด
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ตอนที่ 2
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

(ตัวอย่าง)

1. การฝึกสติในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน มีประโยชน์อย่างไร
ทาให้เรามีสติ เข้าใจง่าย มีความผิดพลาดน้อยในขณะฟั ง อ่าน คิด ถาม และเขียน

2. ถ้าเราไม่มสี ติในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน จะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง
ทาให้เราไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิด ทางานผิดพลาดมาก

(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 ....................................................

ประเมิน
................ /................ /................

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

ผู้

การทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

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 ....................................................

ประเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ให้ 1 คะแนน

212
พระพุทธศาสนา ป.1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

ผู้

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

การแก้ไข
ความ
ปัญหา/หรือ
การแสดง การรับฟัง ความตัง้ ใจ
รวม
ร่วมมือกัน
ปรับปรุง
ความคิ ดเห็น ความคิ ดเห็น ทางาน
15
ทากิ จกรรม
ผลงาน
คะแนน
กลุม่
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงชื่อ ....................................................
ประเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ให้ 1 คะแนน

213
พระพุทธศาสนา ป.1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
18 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

ผู้

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.1/4)

 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 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

216
พระพุทธศาสนา ป.1

ร้อยละ

