หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บริหารจิ ต เจริญปั ญญา
เวลา 3 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.2/6

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การสวดมนต์ แผ่เมตตา การฝึกสติในการควบคุมอิรยิ าบถต่างๆ เป็ นพืน้ ฐานของสมาธิเบือ้ งต้น
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา
- รูค้ วามหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ
- ฝึกสมาธิเบือ้ งต้น
- ฝึกสติเบือ้ งต้นด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างมีสติ
- ฝึกให้มสี มาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
สาธิตการบริหารจิตและเจริญปั ญญา
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7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5 เรื่อง บริหารจิต เจริญปั ญญา
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

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

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง การสวดมนต์และแผ่เมตตา
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การฝึกสมาธิในการอ่าน
ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง การฝึกสมาธิในการฟั ง
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5 เรื่อง บริหารจิต เจริญปั ญญา
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- สังเกตการสาธิตการบริหารจิตและเจริญปั ญญา
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรือ่ ง บริหารจิ ต เจริญปัญญา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูให้นกั เรียนดูวดี ทิ ศั น์การสวดมนต์ไหว้พระ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงความสาคัญของการสวดมนต์
ไหว้พระ
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามความสมัครใจ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง การสวดมนต์
ไหว้พระและแผ่เมตตา จากหนังสือเรียน
3. ครูให้นกั เรียนดูการสาธิตการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ตามขัน้ ตอน จากนัน้ ตัวแทนนักเรียนทีอ่ อกมาสาธิต
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนแต่ละกลุ่มสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ตามขัน้ ตอนทีไ่ ด้ดูจากการสาธิตในขัน้ ที่ 1
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สมาชิกแต่ละกลุ่มสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ตามขัน้ ตอน โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั ติ นในการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ตามขัน้ ตอน จนเกิดความชานาญ โดยมี
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันเสนอแนะเพิม่ เติม
2. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง การสวดมนต์และแผ่เมตตา เป็ นการบ้าน
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เรื่องที่ 2 การฝึ กสมาธิ

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูให้นกั เรียนดูวดี ทิ ศั น์การฝึกสมาธิ และให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงความสาคัญของการฝึกสมาธิ
2. ครูให้ตวั แทนนักเรียนออกมาสาธิตการยืน การเดิน การนัง่ และการนอน อย่างมีสติ
3. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แล้วตอบคาถามว่า การปฏิบตั ดิ งั กล่าวนัน้ มีขนั ้ ตอนในการปฏิบตั ิแต่ละอิรยิ าบถอย่างไร
ครูอธิบายเพิม่ เติมเพือ่ ให้นกั เรียนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการยืน การเดิน การนัง่ และการนอนอย่างมีสติ
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มฝึกปฏิบตั กิ ารยืน การเดิน การนัง่ และการนอน อย่างมีสติ ตามแบบอย่างทีไ่ ด้ดจู ากการสาธิต
ในขัน้ ที่ 1
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มฝึกปฏิบตั กิ ารยืน การเดิน การนัง่ และการนอน อย่างมีสติ โดยมีครูช่วยแนะนาเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มฝึกปฏิบตั กิ ารยืน การเดิน การนัง่ และการนอน อย่างมีสติ ให้เกิดความชานาญ
2. ครูฝึกเพิม่ เติมให้นกั เรียนมีสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน โดยให้นกั เรียนแต่ละคนทา
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การฝึ กสมาธิ ในการอ่าน และทาใบงานที่ 2.2 เรื่อง การฝึ กสมาธิ ในการฟัง
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิเบือ้ งต้น
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนสาธิ ตการบริ หารจิ ตและเจริ ญปัญญา โดยให้ครอบคลุมประเด็น
ตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรือ่ ง บริหารจิ ต เจริญปัญญา
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
วีดทิ ศั น์
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การสวดมนต์และแผ่เมตตา
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การฝึกสมาธิในการอ่าน
ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การฝึกสมาธิในการฟั ง

9.2 แหล่งการเรียนรู้

- วิทยากร
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การประเมินชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการสาธิตการบริหารจิ ตและเจริญปัญญา
คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
สวดมนต์ได้ถูกต้อง และปฏิบตั ิ สวดมนต์ได้ถูกต้อง และปฏิบตั ิ สวดมนต์ได้ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่
1. การสวดมนต์
อย่างสม่าเสมอ
ค่อนข้างสม่าเสมอ
แต่ปฏิบตั เิ ป็ นบางครัง้
แผ่เมตตาได้ถูกต้อง และปฏิบตั ิ แผ่เมตตาได้ถูกต้อง และปฏิบตั ิ แผ่เมตตาได้ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่
2. การแผ่เมตตา
อย่างสม่าเสมอ
ค่อนข้างสม่าเสมอ
แต่ปฏิบตั เิ ป็ นบางครัง้
นังสมาธิ
่
ได้ถูกต้องทุกขัน้ ตอน นังสมาธิ
่
ได้ถูกต้องเกือบทุก
นังสมาธิ
่
ไม่ถูกต้องตามขัน้ ตอน
3. การนัง่ สมาธิ
และปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ
ขัน้ ตอน และปฏิบตั อิ ย่าง
และปฏิบตั ไิ ม่สม่าเสมอ
สม่าเสมอ
4. การบอกประโยชน์ของ บอกประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการ บอกประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการ บอกประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการ
สวดมนต์ แผ่เมตตา และนัง่
สวดมนต์ แผ่เมตตา และนัง่
สวดมนต์ แผ่เมตตา และนัง่
การสวดมนต์
สมาธิได้ถูกต้อง 3 ข้อขึน้ ไป
สมาธิได้ถูกต้อง 2 ข้อ
สมาธิได้ถูกต้อง 1 ข้อ
แผ่เมตตา และ
นัง่ สมาธิ
รายการประเมิ น

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

10 - 12

ดี

6-9
ต่ากว่า 6

พอใช้
ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องทีส่ ุดในการสวดมนต์ไหว้พระ
ก. การสวดมนต์ไหว้พระ เป็ นการช่วยให้มชี ่อื เสียง
ข. การสวดมนต์ไหว้พระ เป็ นการทาให้ชวี ติ มีความร่ารวย
ค. การสวดมนต์ไหว้พระ เป็ นวิธกี ารหนึ่งทีท่ าให้จติ มีสมาธิ

6. ถ้าเราวิง่ เล่นอย่างไม่มสี ติ อาจทาให้เกิดผลอย่างไร
ก. หกล้ม
ข. วิง่ ช้า
ค. เหนื่อยง่าย

2. ใครปฏิบตั ถิ ูกต้องทีส่ ุด
ก. ประพิณแผ่เมตตาจบแล้วจึงสวดมนต์ไหว้พระ
ข. ประภาสวดมนต์ไหว้พระจบแล้วจึงแผ่เมตตา
ค. ประไพสวดมนต์ไหว้พระสลับกับแผ่เมตตา

7. สติ หมายถึงข้อใด
ก. การระลึกได้
ข. การสานึกตัว
ค. การระลึกชาติ

3. ขณะกราบเบญจางคประดิษฐ์ ควรระลึกถึงสิง่ ใด
ก. คุณของครูอาจารย์
ข. คุณของบิดามารดา
ค. คุณของพระรัตนตรัย

8. สมาธิ หมายถึงข้อใด
ก. การระลึกได้
ข. การทาจิตให้ตงั ้ มั ่น
ค. ความสงบเงียบ

4. “จิตใจทีม่ ุ่งมั ่น ไม่คดิ เรื่องอื่น จิตใจทีจ่ ดจ่อตัง้ มั ่น”
หมายถึงอะไร
ก. การมีสติ
ข. การมีสมาธิ
ค. การมีปัญญา

9. ข้อใดเป็ นการช่วยลดความเห็นแก่ตวั ของตนเอง
ก. การไหว้พระ
ข. การสวดมนต์
ค. การแผ่เมตตา
10. “อเวรา โหนตุ” หมายความว่าอย่างไร
ก. จงเป็ นผูไ้ ม่มเี วรเถิด
ข. จงเป็ นผูม้ สี ุขรักษาตนเถิด
ค. จงเป็ นผูไ้ ม่มที ุกข์กายทุกข์ใจเถิด

5. การปฏิบตั ติ นตามมรรยาทไทยมีผลดีอย่างไร
ก. มีเพื่อนมาก
ข. เป็ นทีส่ นใจของผูพ้ บเห็น
ค. เกิดความเป็ นระเบียบเรียบร้อย

ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 6
1. ค

2. ข

3. ค

4. ข

5. ค

6. ก

7. ก

8. ข

9. ค

10. ก

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาให้จติ สงบก่อนทาสมาธิ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.2/6 เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) เห็นคุณค่าและความสาคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ และการแผ่เมตตา
2) บอกประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระ และการแผ่เมตตาได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรือ่ ง บริหารจิ ต เจริญปัญญา

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
3. ใบงานที่ 1.1

2. วีดทิ ศั น์
4. วิทยากร

1. ครูให้นักเรียนดูวดี ทิ ศั น์การสวดมนต์ไหว้พระ และร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นถึงความสาคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ 5 คน ตามความสมัครใจ ให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง การสวดมนต์ไหว้พระและ
แผ่เมตตา จากหนังสือเรียน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
4. ครูให้นักเรียนดูการสาธิตการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา
ตามขัน้ ตอน จากตัวแทนนักเรียนทีอ่ อกมาสาธิต ดังนี้
1) นังคุ
่ กเข่า ประนมมือ ตัง้ จิตให้สงบ
2) สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
3) นังสมาธิ
่
4) แผ่เมตตา
5) ระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ ผูม้ พี ระคุณ
6) กราบพระรัตนตรัย

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 ขณะที่นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระนัน้
ควรระลึกถึงสิ่ งใด
(หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า)

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
แหล่งการเรียนรู้ : วิทยากร

นักเรียนแต่ละกลุ่มสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ตามขัน้ ตอนที่
ได้ดจู ากผูส้ าธิต

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ตามขัน้ ตอน
โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 ถ้านักเรียนสวดมนต์ไหว้พระอย่างสมา่ เสมอ
จะส่งผลดีอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบตั ติ นในการสวดมนต์ไหว้พระและ
แผ่เมตตาตามขัน้ ตอน จนเกิดความชานาญ โดยมีสมาชิก
ในกลุ่มร่วมกันเสนอแนะเพิม่ เติม
2. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง การสวดมนต์และ
แผ่เมตตา เป็ นการบ้าน

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
ตรวจใบงานที่ 1.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
ใบงานที่ 1.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
2) วีดทิ ศั น์
3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การสวดมนต์และแผ่เมตตา
8.2 แหล่งการเรียนรู้

- วิทยากร
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เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การสวดมนต์และแผ่เมตตา
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

1. การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา มีจุดมุ่งหมายเพือ่ อะไร

2. ขณะสวดมนต์และแผ่เมตตา ควรปฏิบตั ติ นอย่างไร

3. การสวดมนต์ก่อนนอน มีผลดีอย่างไร

4. ขณะทีน่ กั เรียนสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ควรคานึงถึงสิง่ ใด

5. การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตามีประโยชน์ในการดาเนินชีวติ ประจาวันของนักเรียนอย่างไร
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การสวดมนต์และแผ่เมตตา
คาชี้แจง

เฉลย

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้

1. การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา มีจุดมุ่งหมายเพือ่ อะไร
- การสวดมนต์ไหว้พระ เป็นการทาจิตใจให้สงบ เมือ่ จิตใจสงบแล้วจะทาให้มสี มาธิ และเมือ่ มีสมาธิแล้วก็จะสามารถ
ทาสิง่ ต่างๆ ได้ดี และประสบความสาเร็จ
- การแผ่เมตตา เป็นการมีจติ นึกถึงผูอ้ นื ่ ทีม่ คี วามทุกข์รอ้ น แล้วต้องการให้เขาพ้นจากความทุกข์ จึงเป็นการช่วย
ลดความเห็นแก่ตวั ของตนเองลงได้

2. ขณะสวดมนต์และแผ่เมตตา ควรปฏิบตั ติ นอย่างไร
- ขณะทีส่ วดมนต์ควรตัง้ จิตให้สงบ และพึงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
- ขณะแผ่เมตตาควรตัง้ จิตให้สงบ และพึงระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ครูอาจารย์ และผูม้ พี ระคุณทัง้ หลาย

3. การสวดมนต์ก่อนนอน มีผลดีอย่างไร
การสวดมนต์ก่อนนอน ช่วยทาให้จติ ใจสงบ หลับสบาย ไม่ฝันร้าย ไม่กระวนกระวาย เมือ่ ตืน่ ขึ้นมาแล้ว
ทาให้สมองปลอดโปร่ง จิตใจผ่องใส เรียนหนังสือได้ดี มีความคิดว่องไว
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

4. ขณะทีน่ กั เรียนสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ควรคานึงถึงสิง่ ใด

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน)

5. การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตามีประโยชน์ในการดาเนินชีวติ ประจาวันของนักเรียนอย่างไร

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน)
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาทีใ่ ช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการนาเสนอ
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

การทางานรายบุคคล

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
การทางานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติได้ และบอกความหมายของเพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าที่
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน และปฏิบตั ติ นเพื่อ
สร้างความสามัคคี ปรองดองในหมู่เพื่อน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือตามหลักของศาสนา
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียน
และชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวติ 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
4.5 รูจ้ กั ปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด

5. อยู่อย่างพอเพียง

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
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ระดับคะแนน
3
2
1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยครัง้
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั บิ างครัง้

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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บันทึกหลังแผนการสอน
 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 การฝึ กสมาธิ
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การฝึกสติในการยืน การเดิน การนัง่ การนอน การฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน เป็ นการฝึกสมาธิ
เบือ้ งต้น
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.2/6 เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) เห็นคุณค่าและความสาคัญของการฝึกสมาธิได้
2) บอกประโยชน์ของการฝึกสมาธิได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา
- รูค้ วามหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ
- ฝึกสมาธิเบือ้ งต้น
- ฝึกสติเบือ้ งต้นด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างมีสติ
- ฝึกให้มสี มาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
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(ชั่วโมงที่ 1-2)

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. วีดทิ ศั น์
2. วิทยากร

4. ครูให้นักเรียนดูวดี ทิ ศั น์การฝึกสมาธิ และให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นถึงความสาคัญของการฝึกสมาธิ
5. ครูให้ตวั แทนนักเรียนออกมาสาธิตการยืน การเดิน การนัง่
และการนอน อย่างมีสติ
6. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แล้วตอบคาถามว่า การปฏิบตั ิดงั กล่าว
นัน้ มีขนั ้ ตอนในการปฏิบตั แิ ต่ละอิรยิ าบถอย่างไร จากนัน้ ครู
อธิบายเพิม่ เติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจตรงกันเกีย่ วกับ
การยืน การเดิน การนัง่ และการนอน อย่างมีสติ
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
แหล่งการเรียนรู้ : วิทยากร

นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มฝึกปฏิบตั กิ ารยืน การเดิน การนัง่ การนอน
อย่างมีสติ ตามแบบอย่างทีไ่ ด้ดจู ากการสาธิตในขัน้ ที่ 1

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มฝึกปฏิบตั กิ ารยืน การเดิน การนัง่ และการนอน
อย่างมีสติ โดยมีครูชว่ ยแนะนาเพิม่ เติม
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 การยืน การเดิ น การนัง่ และการนอน อย่าง
มีสติ มีประโยชน์อย่างไร
(ทาให้สามารถควบคุมกาย วาจา ใจให้มสี มาธิ
ในทางทีถ่ ูกต้อง)

(ชั่วโมงที่ 2)

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
สื่อการเรียนรู้ :

คาถามกระตุ้นความคิ ด

ใบงานที่ 2.1-2.2

4. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มฝึกปฏิบตั กิ ารยืน การเดิน การนัง่
และการนอน อย่างมีสติ ให้เกิดความชานาญ
5. ครูฝึกเพิม่ เติมให้นักเรียนมีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด
การถาม และการเขียน โดยให้นกั เรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 2.1
เรื่อง การฝึ กสมาธิ ในการอ่าน และทาใบงานที่ 2.2 เรื่อง การ
ฝึ กสมาธิ ในการฟัง
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิเบือ้ งต้น
7. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนคิ ดว่า การมีสมาธิ ในการฟัง
การอ่าน การคิ ด และการเขียนมีประโยชน์
อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนสาธิ ตการบริหารจิ ตและเจริญปัญญา โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1.
2.
3.
4.


การสวดมนต์
การแผ่เมตตา
การนังสมาธิ
่
การบอกประโยชน์ของการสวดมนต์ แผ่เมตตา และนังสมาธิ
่

นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรือ่ ง บริหารจิ ต เจริญปัญญา

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

ตรวจใบงานที่ 2.1
ตรวจใบงานที่ 2.2
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
สังเกตการสาธิตการบริหารจิตและเจริญปั ญญา

ใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.2
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
แบบประเมินการสาธิตการบริหารจิตและ
เจริญปั ญญา
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.2
วีดทิ ศั น์
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การฝึกสมาธิในการอ่าน
ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การฝึกสมาธิในการฟั ง

8.2 แหล่งการเรียนรู้
- วิทยากร
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการสาธิตการบริหารจิ ตและเจริญปัญญา
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การสวดมนต์
การแผ่เมตตา
การนังสมาธิ
่
การบอกประโยชน์ของการสวดมนต์ แผ่เมตตา และนังสมาธิ
่
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

=
=
=

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

10 - 12

ดี

6-9

พอใช้

ต่ากว่า 6

ปรับปรุง

262

พระพุทธศาสนา ป.2

ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การฝึ กสมาธิในการอ่าน
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านเนื้อเรื่อง โดยใช้เวลา 5 นาที แล้วตอบคาถาม
เด็กเลี้ยงเเกะชอบปด

วันหนึ่งเด็กเลีย้ งเเกะคิดหาเรื่องสนุกๆ เล่น จึงเเกล้งร้องตะโกน ขึน้ มาว่า
"ช่วยด้วย! หมาป่ ามากินลูกเเกะเเล้ว ช่วยด้วยจ้า ! "
พวกชาวบ้านจึงพากันวิง่ มาช่วยพร้อมด้วยอาวุธต่างๆ เเต่เมื่อมาถึงก็ไม่พบหมาป่ าสักตัว
"มันวิง่ ไปทางโน้นเเล้วล่ะ"
เด็กเลีย้ งเเกะโป้ ปดเเล้วก็เเอบหัวเราะชอบใจภายหลัง
ต่อจากนัน้ เด็กเลีย้ งเเกะก็เเกล้งหลอกให้ชาวบ้านวิง่ หน้าตื่น เช่นเดิมได้อกี 2-3 ครัง้
จนกระทังวั
่ นหนึ่งมีหมาป่ ามาไล่กนิ เเกะจริงๆ คราวนี้เด็กเลีย้ งเเกะ ตะโกนขอความช่วยเหลือจนคอเเหบ
คอเเห้ง พวกชาวบ้านก็ไม่มาเพราะคิดว่าเด็กหลอก
ที่มา : http://xn--o3cdbi8era7aon.net/p=49

คาถาม
1. สาระสาคัญของเรื่องทีอ่ ่าน คืออะไร

2. ข้อคิดสาคัญของเรื่องทีอ่ ่าน คืออะไร

3. ถ้านักเรียนต้องการความรูเ้ พิม่ เติมจากเนื้อเรื่อง ควรจะตัง้ คาถามถามครูว่าอย่างไรบ้าง
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การฝึ กสมาธิในการอ่าน
คาชี้แจง

เฉลย

ให้นกั เรียนอ่านเนื้อเรื่อง โดยใช้เวลา 5 นาที แล้วตอบคาถาม
เด็กเลี้ยงเเกะชอบปด

วันหนึ่งเด็กเลีย้ งเเกะคิดหาเรื่องสนุกๆ เล่น จึงเเกล้งร้องตะโกน ขึน้ มาว่า
"ช่วยด้วย! หมาป่ ามากินลูกเเกะเเล้ว ช่วยด้วยจ้า ! "
พวกชาวบ้านจึงพากันวิง่ มาช่วยพร้อมด้วยอาวุธต่างๆ เเต่เมื่อมาถึงก็ไม่พบหมาป่ าสักตัว
"มันวิง่ ไปทางโน้นเเล้วล่ะ"
เด็กเลีย้ งเเกะโป้ ปดเเล้วก็เเอบหัวเราะชอบใจภายหลัง
ต่อจากนัน้ เด็กเลีย้ งเเกะก็เเกล้งหลอกให้ชาวบ้านวิง่ หน้าตื่น เช่นเดิมได้อกี 2-3 ครัง้
จนกระทังวั
่ นหนึ่งมีหมาป่ ามาไล่กนิ เเกะจริงๆ คราวนี้เด็กเลีย้ งเเกะ ตะโกนขอความช่วยเหลือจนคอเเหบ
คอเเห้ง พวกชาวบ้านก็ไม่มาเพราะคิดว่าเด็กหลอก
ที่มา : http://xn--o3cdbi8era7aon.net/p=49

คาถาม
1. สาระสาคัญของเรื่องทีอ่ ่าน คืออะไร

2. ข้อคิดสาคัญของเรื่องทีอ่ ่าน คืออะไร

3. ถ้านักเรียนต้องการความรูเ้ พิม่ เติมจากเนื้อเรื่อง ควรจะตัง้ คาถามถามครูว่าอย่างไรบ้าง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การฝึ กสมาธิในการฟัง
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนฟั งครูอ่านเนื้อเรื่อง 2 ครัง้ แล้วตอบคาถาม

ผลกระทบจากปรากฏการณ์โลกร้อน
แม้การเชื่อมโยงสภาวะภูมอิ ากาศแบบจาเพาะบางอย่างเข้ากับปรากฏการณ์โลกร้อนจะทาได้ยาก แต่
อุณหภูมโิ ดยรวมของโลกทีเ่ พิม่ ขึน้ อาจเป็ นเหตุให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงการถดถอยของธารน้ าแข็ง การ
ลดขนาดของอาร์กติก และระดับน้ าทะเลของโลกสูงขึน้ การเปลีย่ นแปลงของหยาดน้าฟ้ าทัง้ ปริมาณและรูปแบบอาจ
ทาให้เกิดน้ าท่วมและความแห้งแล้ง นอกจากนี้ยงั เกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ความถีแ่ ละความรุนแรงของลมฟ้ าอากาศ
สุดโต่งทีเ่ กิดบ่อยครัง้ ขึน้ ผลแบบอื่นๆ ก็ยงั มีอกี เช่นการเปลีย่ นแปลงปริมาณผลิตผลทางเกษตร การเปลีย่ นแปลงของ
ร่องน้า การลดปริมาณน้าลาธารในฤดูรอ้ น การสูญพันธุข์ องสิง่ มีชวี ติ บางชนิดและการเพิม่ ของพาหะนาโรค
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/

คาถาม
1. สาระสาคัญของเรื่องทีฟ่ ั ง คืออะไร

2. ข้อคิดสาคัญของเรื่องทีฟ่ ั ง คืออะไร

3. ถ้านักเรียนต้องการความรูเ้ พิม่ เติมจากเนื้อเรื่อง ควรจะตัง้ คาถามถามครูว่าอย่างไรบ้าง
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ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การฝึ กสมาธิในการฟัง
คาชี้แจง

เฉลย

ให้นกั เรียนฟั งครูอ่านเนื้อเรื่อง 2 ครัง้ แล้วตอบคาถาม
ผลกระทบจากปรากฏการณ์โลกร้อน

แม้การเชื่อมโยงสภาวะภูมอิ ากาศแบบจาเพาะบางอย่างเข้ากับปรากฏการณ์โลกร้อนจะทาได้ยาก แต่
อุณหภูมโิ ดยรวมของโลกทีเ่ พิม่ ขึน้ อาจเป็ นเหตุให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงการถดถอยของธารน้ าแข็ง การ
ลดขนาดของอาร์กติก และระดับน้ าทะเลของโลกสูงขึน้ การเปลีย่ นแปลงของหยาดน้าฟ้ าทัง้ ปริมาณและรูปแบบอาจ
ทาให้เกิดน้ าท่วมและความแห้งแล้ง นอกจากนี้ยงั เกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ความถีแ่ ละความรุนแรงของลมฟ้ าอากาศ
สุดโต่งทีเ่ กิดบ่อยครัง้ ขึน้ ผลแบบอื่นๆ ก็ยงั มีอกี เช่นการเปลีย่ นแปลงปริมาณผลิตผลทางเกษตร การเปลีย่ นแปลงของ
ร่องน้า การลดปริมาณน้าลาธารในฤดูรอ้ น การสูญพันธุข์ องสิง่ มีชวี ติ บางชนิดและการเพิม่ ของพาหะนาโรค
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/

คาถาม
1. สาระสาคัญของเรื่องทีฟ่ ั ง คืออะไร

2. ข้อคิดสาคัญของเรื่องทีฟ่ ั ง คืออะไร

3. ถ้านักเรียนต้องการความรูเ้ พิม่ เติมจากเนื้อเรื่อง ควรจะตัง้ คาถามถามครูว่าอย่างไรบ้าง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

การทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติ กรรม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

ความตัง้ ใจ
ทางาน
3 2 1

ความ
รับผิดชอบ
3

2

1

การตรงต่อ
เวลา

ความสะอาด
เรียบร้อย

ผลสาเร็จของ
งาน

3

3

3

2

1

2

1

2

1

รวม
15
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../...............
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การทางาน
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย

3

3

3

2

1

2

1

2

1

ความมีน้าใจ
3

2

1

การมี
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม
3 2 1

รวม
15
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติได้ และบอกความหมายของเพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าที่
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน และปฏิบตั ติ นเพื่อ
สร้างความสามัคคี ปรองดองในหมู่เพื่อน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือตามหลักของศาสนา
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียน
และชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวติ 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
4.5 รูจ้ กั ปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด

5. อยู่อย่างพอเพียง

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
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ระดับคะแนน
3
2
1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยครัง้
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั บิ างครัง้

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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บันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
ตอนที่ 1

นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ป.2/6)
 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

ความเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิ นคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน)
มาตรฐานที ่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสมา่ เสมอ
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ
และปั ญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั ่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทดี ่ แี ละให้เกียรติผอู้ นื ่
1.6 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 ่ และกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ 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 ่วมกันเป็ นกลุ่ม 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
ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์

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

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

บันทึก

275

พระพุทธศาสนา ป.2

บันทึก
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