5

หน่วยการเรียนรู้ท ี่

ทาจิตใจให้ผอ่ งใสบริสทุ ธ์ ิ
เวลา

3 ชัวโมง
่

1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.3/6

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ศาสนิกชนทีด่ ี พึงสวดมนต์ แผ่เมตตา รวมทัง้ การหมันพั
่ ฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือ ซึง่
จะส่งผลให้จติ ใจสงบ และสามารถดาเนินชีวติ อยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ฝึกสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา
- รูค้ วามหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ
- รูป้ ระโยชน์ของการฝึกสติ
- ฝึกสมาธิเบือ้ งต้นด้วยการนับลมหายใจ
- ฝึกการยืน การเดิน การนัง่ และการนอนอย่างมีสติ
- ฝึกให้มสี มาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการสรุปลงความเห็น
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบบันทึกผลการทาจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ ์

7 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5 เรื่อง ทาจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ ์
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง การฝึกสมาธิ
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

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

- ตรวจแบบบันทึกผลการทาจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ ์

8 กิ จกรรมการเรียนรู้
่
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง

นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5
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เรื่องที่

1

การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา
1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูให้นกั เรียนฟั งซีดี หรือแถบบันทึกเสียงการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย แล้วให้ทุกคนแสดงความรูส้ กึ
จากเสียงทีไ่ ด้ฟังว่า ถูกต้อง เป็ นแบบอย่างทีด่ อี ย่างไรบ้าง
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า การสวดมนต์ไหว้พระ เป็ นการแสดงความนอบน้อมต่อพระ
รัตนตรัย ทาให้จติ ใจบริสุทธิและสงบ
์
ซึง่ ทุกคนควรปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง
3. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์ แล้วครูให้ตวั แทนนักเรียนออกมาสาธิตการสวด
มนต์ไหว้พระ ในบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย บทนมัสการพระพุทธเจ้า บทสรรเสริญพุทธคุณ บท
สรรเสริญธรรมคุณ บทสรรเสริญสังฆคุณ และบทแผ่เมตตา
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตาตามแบบอย่างของผูท้ ม่ี าสาธิตในขัน้ ที่ 1 หากมี
ข้อสงสัย ให้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติมจากหนังสือเรียน จากเอกสารประกอบการสอน หรือสอบถามจากครู
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สมาชิกแต่ละกลุ่มสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตาโดยไม่มแี บบ ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้
คาแนะนา เพือ่ ให้การสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตาเป็ นไปอย่างถูกต้องและมีความไพเราะ
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตาให้เกิดความชานาญ มีความถูกต้องและไพเราะ
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญและวิธกี ารสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตา
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึ กสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตา (นอกเวลา
เรียน)
แล้วบันทึกผลการปฏิ บตั ิ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
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เรื่องที่

การฝึ กสติและสมาธิ (1)

2

1 ชัวโมง
่
วิ ธีสอนโดยใช้การ

สาธิ ต

ขัน้ ที่ 1 เตรียมการสาธิ ต
1. ครูให้นกั เรียนผลัดกันเล่าประสบการณ์เกีย่ วกับการทาสมาธิ ปั ญหา และอุปสรรคในการทาสมาธิ โดยครู
อธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเห็นความสาคัญของการทาสมาธิ และวิธกี ารแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในการ
ทาสมาธิ
2. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์ จากนัน้ ครูเตรียมวีดทิ ศั น์ขนั ้ ตอนการฝึกสมาธิ เพือ่
ใช้ในการสาธิต
ขัน้ ที่ 2 สาธิ ต
1. นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรูเ้ รื่อง วิธกี ารฝึกสติและสมาธิ จากหนังสือเรียน จากนัน้ ครูเปิ ดวีดทิ ศั น์
ขัน้ ตอนการฝึกสมาธิให้นักเรียนดูเป็ นตัวอย่าง พร้อมกับครูอธิบายประกอบในแต่ละขัน้ ตอน
2. นักเรียนทุกคนปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิ เริม่ ตัง้ แต่สวดมนต์ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
แผ่เมตตาตัดความกังวล ลงมือปฏิบตั เิ ริม่ จากท่านัง่ กาหนดลมหายใจ ฝึกการยืนสมาธิ ฝึกการเดินด้วยสติ
ฝึกการนังสมาธิ
่
ฝึกนอนกับสติ ตามแบบทีไ่ ด้ดูจากวีดทิ ศั น์ หากมีขอ้ สงสัยให้สอบถามจากครู
ขัน้ ที่ 3 สรุปการสาธิ ต
นักเรียนช่วยกันสรุปวิธกี ารทาสมาธิ ด้วยการนัง่ ยืน เดิน นอน อย่างมีสติ ทุกขัน้ ตอนของทุกอิรยิ าบถ
พร้อมทัง้ ผลัดกันเสนอแนะในการปฏิบตั ิ ครูตรวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ ที่ 4 วัดผลประเมิ นผล
1. ครูสมุ่ นักเรียนสาธิตการทาสมาธิในอิรยิ าบถต่างๆ โดยครูเป็ นผูส้ งั เกตพฤติกรรมการทาสมาธิ
2. ครูนดั หมายกับนักเรียนแต่ละคนมาสาธิตการฝึกสมาธิดว้ ยการนัง่ ยืน เดิน นอนอย่างมีสติ (นอกเวลา
เรียน) เพือ่ ให้ครูประเมินผล
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เรื่องที่

3

การฝึ กสติและสมาธิ (2)
1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูนาข้อความสัน้ ๆ มาให้นักเรียนอ่านในเวลาทีก่ าหนด แล้วให้นกั เรียนแต่ละคนบันทึกสรุปข้อความทีไ่ ด้
อ่าน และข้อคิดทีไ่ ด้ โดยครูให้นกั เรียนฝึกปฏิบตั อิ ยู่เสมอเพือ่ ให้เกิดความชานาญ หากมีขอ้ สงสัยให้
สอบถามครู
2. ครูนาข้อความสัน้ ๆ มาอ่านให้นกั เรียนฟั งในเวลาทีก่ าหนด แล้วครูให้นกั เรียนจดบันทึกสรุปข้อความทีไ่ ด้
อ่าน บอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการฟั ง
3. ครูอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจเกีย่ วกับการฝึกให้มสี มาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนทุกคนปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน ตามแบบทีค่ รู
ได้อธิบายในขัน้ ที่ 1 หากมีขอ้ สงสัยให้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติมจากหนังสือเรียน
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนทุกคนปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียนด้วยตนเอง
โดยไม่มแี บบ
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. นักเรียนทุกคนปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียนจนมีความ
ชานาญ โดยครูเป็ นผูส้ งั เกตพฤติกรรมการทาสมาธิ
2. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 5.1 เรื่อง การฝึ กสมาธิ เป็ นการบ้าน เสร็จแล้วนาส่งครูผสู้ อน
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนฝึ กสติ และสมาธิ แล้วบันทึกผลการปฏิ บตั ิ โดยให้ครอบคลุม
ประเด็นตามทีก่ าหนด
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.3
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.3
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.3 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
เอกสารประกอบการสอน
วีดทิ ศั น์สาธิตขัน้ ตอนการฝึกสมาธิ
ซีดหี รือแถบบันทึกเสียงการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การฝึกสมาธิ

9.2 แหล่งการเรียนรู้

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

แบบประเมินการบันทึกผลการทาจิ ตใจให้ผ่องใสบริสทุ ธิ์
รายการประเมิ น
1. การสวดมนต์
ไหว้พระในบทสวด
สรรเสริญ
พระรัตนตรัย
บทนมัสการ
พระพุทธเจ้า บท
สรรเสริญพุทธคุณ
บทสรรเสริญ
ธรรมคุณ และบท
สรรเสริญสังฆคุณ

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สวดมนต์ไหว้พระในบทสวด
สรรเสริญพระรัตนตรัย บท
นมัสการพระพุทธเจ้า บท
สรรเสริญพุทธคุณ บท
สรรเสริญธรรมคุณ และบท
สรรเสริญสังฆคุณได้ถูกต้อง
และปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ

สวดมนต์ไหว้พระในบทสวด
สรรเสริญพระรัตนตรัย บท
นมัสการพระพุทธเจ้า บท
สรรเสริญพุทธคุณ บท
สรรเสริญธรรมคุณ และบท
สรรเสริญสังฆคุณได้ถูกต้อง
และปฏิบตั คิ ่อนข้างสม่าเสมอ

สวดมนต์ไหว้พระในบทสวด
สรรเสริญพระรัตนตรัย บท
นมัสการพระพุทธเจ้า บท
สรรเสริญพุทธคุณ บท
สรรเสริญธรรมคุณ และบท
สรรเสริญสังฆคุณได้ถูกต้อง
เป็ นส่วนใหญ่ และปฏิบตั เิ ป็ น
บางครัง้

2. การแผ่เมตตาโดยมี แผ่เมตตาโดยมีบทแปลเป็ น
ภาษาไทยได้ถูกต้อง และ
บทแปลเป็ น
ปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ
ภาษาไทย
3. การฝึ กสติ และ
สมาธิ

แผ่เมตตาโดยมีบทแปลเป็ น
ภาษาไทยได้ถูกต้อง และ
ปฏิบตั คิ ่อนข้างสม่าเสมอ

แผ่เมตตาโดยมีบทแปลเป็ น
ภาษาไทยได้ถูกต้องเป็ น
ส่วนใหญ่ และปฏิบตั เิ ป็ น
บางครัง้
ฝึกสมาธิดว้ ยการยืน เดิน นัง่ ฝึกสมาธิดว้ ยการยืน เดิน นัง่ ฝึกสมาธิดว้ ยการยืน เดิน นัง่
นอน อย่างมีสติ และฟั ง อ่าน นอน อย่างมีสติ และฟั ง อ่าน นอน อย่างมีสติ และฟั ง อ่าน
คิด ถาม และเขียนอย่างมี
คิด ถาม และเขียนอย่างมี
คิด ถาม และเขียนอย่างมี
สมาธิอย่างสม่าเสมอ
สมาธิค่อนข้างสม่าเสมอ
สมาธิเป็ นบางครัง้

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

8-9

5-7

ต่ากว่า 5

ระดับคุณภาพ

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

5

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดคือประโยชน์ของการสวดมนต์
ก. ทาให้มเี พื่อนมาก
ข. ทาให้พ่อแม่รกั ใคร่
ค. ทาให้มที รัพย์สนิ มากขึน้
ง. ทาให้มสี มาธิในการเรียน
2. ข้อใดแสดงว่าเราเห็นคุณค่าของการสวดมนต์ไหว้พระ
ก. ฟั งธรรมในวันพระ
ข. สนทนากับพระภิกษุ
ค. สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน
ง. วางพระพุทธรูปไว้ขา้ งหมอน
3. การสวดมนต์ไหว้พระ เป็ นการแสดงความนอบน้อม
ต่อใคร
ก. ครูอาจารย์
ข. ผูม้ พี ระคุณ
ค. บิดามารดา
ง. พระรัตนตรัย
4. ถ้าเรารูส้ กึ โกรธเพื่อนบางคน แล้วตัง้ ใจแผ่เมตตา
ให้กบั เขา ผลจะเป็ นอย่างไร
ก. ความโกรธลดลง
ข. มีเงินทองมากขึน้
ค. เพื่อนมีสุขภาพดีขน้ึ
ง. เป็ นทีย่ อมรับของเพื่อน
5. ถ้าเรานอนหลับไม่สนิท และฝั นร้ายก่อนนอน
เราควรสวดมนต์ไหว้พระเพื่ออะไร
ก. เพื่อให้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิคุ์ ม้ ครอง
ข. เพื่อให้จติ ใจสงบ ไม่ฟ้ งุ ซ่าน
ค. เพื่อให้เป็ นทีย่ อมรับของผูอ้ ่นื
ง. เพื่อให้เกิดความรูส้ กึ ปลอดภัย

6. ข้อใดแสดงว่าเราเป็ นคนมีสติ
ก. ก่อนจะทาอะไร ต้องคิดก่อน
ข. ก่อนจะคิดอะไร ต้องทาก่อน
ค. ก่อนจะพูดอะไร ต้องทาก่อน
ง. ก่อนจะทาอะไร ต้องพูดก่อน
7. ข้อใดคือประโยชน์ของการมีสติและสมาธิ
ก. พูดจาไพเราะ
ข. จดจาสิง่ ต่างๆ ได้ดี
ค. ทางานคล่องแคล่ว
ง. เป็ นทีช่ ่นื ชมของผูอ้ ่นื
8. พระพุทธเจ้าทรงให้ความสาคัญกับการพัฒนาจิต
ยกเว้นข้อใด
ก. เพราะทาให้จติ ใจบริสุทธิ ์
ข. เพราะทาให้เข้าใจจิตใจผูอ้ ่นื
ค. เพราะช่วยทาให้เกิดปั ญญา
ง. เพราะเป็ นการยกระดับจิตใจ
9. ความโกรธ มักเกิดจากสาเหตุใด
ก. ขาดสติ
ข. ขาดสมาธิ
ค. ขาดเมตตา
ง. ขาดความสงบ
10. ข้อใดคือท่านังที
่ เ่ หมาะสมขณะฝึกนังสมาธิ
่
ก. นังไขว่
่ หา้ ง
ข. นังขั
่ ดสมาธิ
ค. นังพั
่ บเพียบ
ง. นังตามสบาย
่

มฐ. ส 1.1 ป.3/6
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ง

2. ค

3. ง

4. ก

5. ข
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6. ก

7. ข

8. ข

9. ก

10. ข

หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

5

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดคือท่านังที
่ เ่ หมาะสมขณะฝึกนังสมาธิ
่
ก. นังไขว่
่ หา้ ง
ข. นังขั
่ ดสมาธิ
ค. นังพั
่ บเพียบ
ง. นังตามสบาย
่
2. ความโกรธ มักเกิดจากสาเหตุใด
ก. ขาดสติ
ข. ขาดสมาธิ
ค. ขาดเมตตา
ง. ขาดความสงบ
3. พระพุทธเจ้าทรงให้ความสาคัญกับการพัฒนาจิต
ยกเว้นข้อใด
ก. เพราะเป็ นการยกระดับจิตใจ
ข. เพราะช่วยทาให้เกิดปั ญญา
ค. เพราะทาให้เข้าใจจิตใจผูอ้ ่นื
ง. เพราะทาให้จติ ใจบริสุทธิ ์
4. ข้อใดคือประโยชน์ของการมีสติและสมาธิ
ก. เป็ นทีช่ ่นื ชมของผูอ้ ่นื
ข. ทางานคล่องแคล่ว
ค. จดจาสิง่ ต่างๆ ได้ดี
ง. พูดจาไพเราะ
5. ข้อใดแสดงว่าเราเป็ นคนมีสติ
ก. ก่อนจะทาอะไร ต้องพูดก่อน
ข. ก่อนจะพูดอะไร ต้องทาก่อน
ค. ก่อนจะคิดอะไร ต้องทาก่อน
ง. ก่อนจะทาอะไร ต้องคิดก่อน

6. ถ้าเรานอนหลับไม่สนิท และฝั นร้ายก่อนนอน
เราควรสวดมนต์ไหว้พระเพื่ออะไร
ก. เพื่อให้เกิดความรูส้ กึ ปลอดภัย
ข. เพื่อให้เป็ นทีย่ อมรับของผูอ้ ่นื
ค. เพื่อให้จติ ใจสงบ ไม่ฟ้ งุ ซ่าน
ง. เพื่อให้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิคุ์ ม้ ครอง
7. ถ้าเรารูส้ กึ โกรธเพื่อนบางคน แล้วตัง้ ใจแผ่เมตตา
ให้กบั เขา ผลจะเป็ นอย่างไร
ก. เป็ นทีย่ อมรับของเพื่อน
ข. เพื่อนมีสุขภาพดีขน้ึ
ค. มีเงินทองมากขึน้
ง. ความโกรธลดลง
8. การสวดมนต์ไหว้พระ เป็ นการแสดงความนอบน้อม
ต่อใคร
ก. พระรัตนตรัย
ข. บิดามารดา
ค. ผูม้ พี ระคุณ
ง. ครูอาจารย์
9. ข้อใดแสดงว่าเราเห็นคุณค่าของการสวดมนต์ไหว้พระ
ก. วางพระพุทธรูปไว้ขา้ งหมอน
ข. สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน
ค. สนทนากับพระภิกษุ
ง. ฟั งธรรมในวันพระ
10. ข้อใดคือประโยชน์ของการสวดมนต์
ก. ทาให้มสี มาธิในการเรียน
ข. ทาให้มที รัพย์สนิ มากขึน้
ค. ทาให้พ่อแม่รกั ใคร่
ง. ทาให้มเี พื่อนมาก
มฐ. ส 1.1 ป.3/6
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ข

2. ก

3. ค

4. ค

5. ง
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6. ค

7. ง

8. ก

9. ข

10. ก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

1 การสวดมนต์ไหว้พระ
และแผ่เมตตา

1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พุทธศาสนิกชนทีด่ คี วรสวดมนต์ไหว้พระในบทนมัสการพระพุทธเจ้า บทสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ
สังฆคุณ และกล่าวคาแผ่เมตตาได้อย่างถูกต้อง

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.3/6

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกคุณค่า และความสาคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ และการแผ่เมตตาได้
2) สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวบทนมัสการพระพุทธเจ้า บทสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
และแผ่เมตตาได้

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ฝึกสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการสรุปลงความเห็น
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการปฏิ บตั ิ

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

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. ซีดี หรือแถบบันทึกเสียง
ศาสน์

2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธ

1. ครูให้นักเรียนฟังซีดี หรือแถบบันทึกเสียงการสวดมนต์บูชา
พระรัตนตรัย แล้วให้ทุกคนแสดงความรูส้ กึ จากเสียงทีไ่ ด้ฟัง
ว่า ถูกต้อง เป็ นแบบอย่างทีด่ อี ย่างไรบ้าง
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การสวดมนต์ไหว้
พระ เป็ นการแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย ทาให้
จิตใจบริสุทธิและสงบ
์
ซึง่ ทุกคนควรปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง
3. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์ แล้ว
ครูให้ตวั แทนนักเรียนออกมาสาธิตการสวดมนต์ไหว้พระ ใน
บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทสรรเสริญพุทธคุณ บทสรรเสริญธรรมคุณ บทสรรเสริญ
สังฆคุณ และการแผ่เมตตา
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1.
2.
3.
4.

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3
บทเรียนคอมพิวเตอร์
บทสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา
ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์

นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตาตาม
แบบอย่างของผูท้ ม่ี าสาธิตในขัน้ ที่ 1 หากมีขอ้ สงสัยให้ศกึ ษาความรู้
เพิม่ เติมจากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O.
LMS Lite หรือเอกสารประกอบการสอน หรือสอบถามจากครู
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 การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมีความสาคัญ
อย่างไร
(เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีตอ่ พระรัตนตรัย
ทาให้จติ สงบเป็นเบื้องต้น เกิดสติเป็นพื้นฐานของ
สมาธิ)

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
แหล่งการเรียนรู้ : ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์

สมาชิกแต่ละกลุ่มสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตา โดยไม่มี
แบบ ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้คาแนะนา เพื่อให้การสวด
มนต์ ไหว้พระ และแผ่เมตตาเป็ นไปอย่างถูกต้องและมีความ
ไพเราะ

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. แบบวัดฯ
ศาสน์

2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธ

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตาให้เกิด
ความชานาญมีความถูกต้องและไพเราะ
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญและวิธกี ารสวดมนต์
ไหว้พระ และแผ่เมตตา
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทากิจกรรมรวบยอดที่ 5.1 ชุดที่ 1 จาก
แบบวัดฯ เป็ นการบ้าน เสร็จแล้วนาส่งครู
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนสามารถสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่
เมตตาในเวลาใดบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึ กสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตา (นอกเวลาเรียน) แล้วบันทึกผล
การปฏิ บตั ิ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การสวดมนต์ไหว้พระในบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย บทนมัสการพระพุทธเจ้า บทสรรเสริญพุทธคุณ บทสรรเสริญ
ธรรมคุณ และบทสรรเสริญสังฆคุณ
2) การแผ่เมตตาโดยมีบทแปลเป็นภาษาไทย
(ดูตารางการประเมินผลจากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 3)

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
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8

สื่ อ/แหล่งการเรี ยนรู ้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.3
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.3 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
เอกสารประกอบการสอน
ซีดี หรือแถบบันทึกเสียงการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

8.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์

229
พระพุทธศาสนา ป.3

เอกสารประกอบการสอน
บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าเป็ นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สน้ิ เชิง ตรัสรูช้ อบได้โดยพระองค์เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิ วาเทมิ
ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ผูร้ ู้ ผูต้ ่นื ผูเ้ บิกบาน (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เป็ นธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้า ตรัสไว้ดแี ล้ว
ธัมมัง นะมัสสามิ
ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม (กราบ)
สุปะฏิ ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ปฏิบตั ดิ แี ล้ว
สังฆัง นะมามิ
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

บทนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
ขอนอบน้อมแด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า พระองค์นนั ้
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ซึง่ เป็ นผูไ้ กลจากกิเลส ตรัสรูช้ อบได้โดยพระองค์เอง
(กล่าว 3 จบ)
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บทสรรเสริญพุทธคุณ
อิ ติปิ โส ภะคะวา
อะระหัง
สัมมาสัมพุทโธ
วิ ชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต
โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง
พุทโธ
ภะคะวาติ

เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้
เป็ นพระอรหันต์ผไู้ กลจากกิเลส
เป็ นผูต้ รัสรูช้ อบได้โดยพระองค์เอง
เป็ นผูถ้ งึ พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
เป็ นผูไ้ ปแล้วด้วยดี
เป็ นผูร้ โู้ ลกอย่างแจ่มแจ้ง
เป็ นผูส้ ามารถฝึกบุรุษได้ไม่มใี ครยิง่ กว่า
เป็ นครูผสู้ อนของเทวดาและมนุษย์ทงั ้ หลาย
เป็ นผูร้ ู้ ผูต้ ่นื ผูเ้ บิกบานด้วยธรรม
เป็ นผูม้ คี วามเจริญ จาแนกธรรมสั ่งสอน ดังนี้
(กราบ)

บทสรรเสริญธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
สันทิ ฏฐิ โก
อะกาลิโก
เอหิ ปัสสิ โก
โอปะนะยิ โก
ปัจจัตตัง เวทิ ตพั โพ วิญญูหีติ

พระธรรม เป็ นสิง่ ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสไว้ดแี ล้ว
เป็ นสิง่ ทีผ่ ศู้ กึ ษาได้ปฏิบตั ิ พึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง
เป็ นสิง่ ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ และให้ผลได้ไม่จากัดเวลา
เป็ นสิง่ ทีค่ วรกล่าวกับผูอ้ ่นื ว่า ท่านจงมาดูเถิด
เป็ นสิง่ ทีค่ วรน้อมเข้ามาใส่ตวั
เป็ นสิง่ ทีผ่ รู้ กู้ ร็ ไู้ ด้ ดังนี้
(กราบ)
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บทสรรเสริญสังฆคุณ
สุปะฏิ ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ปฏิบตั ดิ แี ล้ว
อุชุปะฏิ ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ปฏิบตั ติ รงแล้ว
ญายะปะฏิ ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ปฏิบตั เิ พื่อรูธ้ รรม เป็ นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิ ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ปฏิบตั สิ มควรแล้ว
ยะทิ ทงั
ได้แก่บุคคลเหล่านี้คอื
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
คู่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ 8 บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
นันแหละ
่
สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
อาหุเนยโย
เป็ นผูค้ วรแก่สกั การะทีเ่ ขานามาบูชา
ปาหุเนยโย
เป็ นผูค้ วรแก่สกั การะทีเ่ ขาจัดไว้ตอ้ นรับ
ทักขิ เณยโย
เป็ นผูค้ วรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิ กะระณี โย
เป็ นผูท้ บ่ี ุคคลทัวไป
่ ควรทาอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
เป็ นเนื้อนาบุญของโลกไม่มนี าบุญอื่นยิง่ กว่า ดังนี้
(กราบ)

บทแผ่เมตตา
สัพเพ สัตตา
อะเวรา โหนตุ
อัพะยาปัชฌา โหนตุ
อะนี ฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

สัตว์ทงั ้ หลายทัง้ ปวงทีเ่ ป็ นเพื่อนทุกข์
เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทัง้ หมดทัง้ สิน้
จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้มเี วรแก่กนั และกันเลย
จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึง่ กันและกันเลย
จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้มคี วามทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พน้ จากทุกข์ภยั
ด้วยกันทัง้ หมดทัง้ สิน้ เถิด

232
พระพุทธศาสนา ป.3

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 การฝึ กสติและสมาธิ (1)
1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การฝึกสติและสมาธิ เป็ นการบริหารจิตทีม่ ปี ระโยชน์ ช่วยทาให้จติ ใจสงบ ลดความตึงเครียด และทาให้
เกิดปั ญญาในการทางานต่างๆ และสามารถดาเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.3/6

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) เห็นคุณค่าและความสาคัญของการฝึกสติและสมาธิได้
2) บอกประโยชน์ของการฝึกสติและสมาธิ และปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ฝึกสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา
- รูค้ วามหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ
- รูป้ ระโยชน์ของการฝึกสติ
- ฝึกสมาธิเบือ้ งต้นด้วยการนับลมหายใจ
- ฝึกการยืน การเดิน การนัง่ และการนอนอย่างมีสติ

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการสรุปลงความเห็น
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
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5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยใช้การ

สาธิ ต

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 เตรียมการสาธิ ต
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. วีดทิ ศั น์
ศาสน์

2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธ

1. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าประสบการณ์เกีย่ วกับการทาสมาธิ
ปั ญหา และอุปสรรคในการทาสมาธิ
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนมีความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับศีล
สมาธิ ประโยชน์ของการทาสมาธิ และวิธกี ารแก้ไขปั ญหา
และอุปสรรคในการทาสมาธิ
3. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์
จากนัน้ ครูเตรียมวีดทิ ศั น์ขนั ้ ตอนการฝึกสมาธิ เพื่อใช้ในการ
สาธิต ดังนี้
1) การเตรียมการก่อนลงมือปฏิบตั ิ
2) ท่านั ่ง และกาหนดลมหายใจ
3) การฝึกการยืน การเดิน การนัง่ และการนอนอย่างมีสติ
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 2 สาธิ ต
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3
3. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์

1. นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรูเ้ รือ่ ง วิธกี ารฝึกสติและสมาธิ
จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O.
LMS Lite
2. ครูเปิ ดวีดทิ ศั น์ขนั ้ ตอนการฝึกสมาธิให้นักเรียนดูเป็ น
ตัวอย่าง พร้อมกับครูอธิบายประกอบในแต่ละขัน้ ตอน
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 การฝึ กสติ และสมาธิ มีประโยชน์อย่างไร
(ทาให้จติ สงบ เข้มแข็ง เยือกเย็น เรียนรูห้ รือทา
กิจการงานต่างๆ ได้รวดเร็ว)

3. นักเรียนทุกคนปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิ เริม่ ตัง้ แต่สวด
มนต์ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ แผ่
เมตตา ตัดความกังวล ลงมือปฏิบตั เิ ริม่ จากท่านัง่
กาหนดลมหายใจ ฝึกการยืนสมาธิ ฝึกการเดินด้วยสติ ฝึก
การนังสมาธิ
่
ฝึกนอนกับสติ ตามแบบทีไ่ ด้ดจู ากวีดทิ ศั น์
หากมีขอ้ สงสัยให้สอบถามจากครู
4. ครูสงั เกตการฝึกสมาธิของนักเรียน หากนักเรียนคนใด
ทาไม่ถูกต้องให้เสนอแนะเพิม่ เติม

ขัน้ ที่ 3 สรุปการสาธิ ต
แหล่งการเรียนรู้ : ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์

นักเรียนช่วยกันสรุปวิธกี ารทาสมาธิ ด้วยการนัง่ ยืน เดิน
นอน อย่างมีสติ ทุกขัน้ ตอนของทุกอิรยิ าบถ พร้อมทัง้ ผลัดกัน
เสนอแนะในการปฏิบตั ิ ครูตรวจสอบความถูกต้อง

ขัน้ ที่ 4 วัดผลประเมิ นผล
คาถามกระตุ้นความคิ ด

แหล่งการเรียนรู้ : ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์

1. ครูสุ่มนักเรียนสาธิตการทาสมาธิในอิรยิ าบถต่างๆ โดยครู
เป็ นผูส้ งั เกตพฤติกรรมในการทาสมาธิ
2. ครูนัดหมายกับนักเรียนแต่ละคนมาสาธิตการฝึกสมาธิดว้ ย
การนัง่ ยืน เดิน นอนอย่างมีสติ (นอกเวลาเรียน) เพื่อให้ครู
ประเมินผล
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนมีวิธีการฝึ กสติ ได้อย่างไรบ้าง
(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
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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.3
2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.3 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
3) วีดทิ ศั น์สาธิตขัน้ ตอนการฝึกสมาธิ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

- ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์
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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 การฝึ กสติและสมาธิ (2)
1 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การฝึกสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน เป็ นการฝึกทีม่ ปี ระโยชน์ทาให้เกิดปั ญญา
ในการทางานต่างๆ และสามารถดาเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ป.3/6

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) เห็นคุณค่าและความสาคัญของการฝึกสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียนได้
2) บอกประโยชน์ของการฝึกสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน และปฏิบตั ิ
ได้อย่างถูกต้อง

3

สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ฝึกสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา
- ฝึกให้มสี มาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการสรุปลงความเห็น
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุง่ มันในการท
่
างาน

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการปฏิ บตั ิ

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข้อความสัน้ ๆ

1. ครูนาข้อความสัน้ ๆ มาให้นักเรียนอ่านในเวลาทีก่ าหนด
แล้วให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกสรุปข้อความทีไ่ ด้อ่าน และ
ข้อคิด ทีไ่ ด้ โดยครูให้นักเรียนฝึกปฏิบตั อิ ยู่เสมอเพื่อให้
เกิดความชานาญ หากมีขอ้ สงสัยให้สอบถามครู
2. ครูนาข้อความสัน้ ๆ มาอ่านให้นกั เรียนฟั งในเวลาทีก่ าหนด
แล้วครูให้นักเรียนจดบันทึกสรุปข้อความทีไ่ ด้อ่าน พร้อม
บอกข้อคิดทีไ่ ด้จากการฟั ง
3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกีย่ วกับการฝึกให้มสี มาธิในการ
ฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์

นักเรียนทุกคนปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิในการฟั ง การอ่าน
การคิด การถาม และการเขียน ตามแบบทีค่ รูได้อธิบายในขัน้ ที่ 1
หากมีขอ้ สงสัยให้ศกึ ษาความรูเ้ พิม่ เติมจากหนังสือเรียนหรือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite หรือสอบถามจากครู

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนทุกคนปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิในการฟั ง การอ่าน
การคิด การถาม และการเขียนด้วยตนเองโดยไม่มแี บบ
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 นักเรียนมีแนวทางในการฝึ กสมาธิ ในการอ่าน
หนังสือเรียนอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 5.1

1. นักเรียนทุกคนปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิในการฟั ง การอ่าน
การคิด การถาม และการเขียนจนมีความชานาญ โดยครู
เป็ นผูส้ งั เกตพฤติกรรมการทาสมาธิ
2. นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 5.1 เรื่อง การฝึ กสมาธิ
เป็ นการบ้าน เสร็จแล้วนาส่งครูผสู้ อน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนได้รบั ประโยชน์ จากการฝึ กสมาธิ
อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนฝึ กสติ และสมาธิ แล้วบันทึกผลการปฏิ บตั ิ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที ่
กาหนด ดังนี้
- การฝึกสติและสมาธิ

นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 5.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี
5
ตรวจแบบบันทึกผลการทาจิตใจให้ผ่องใส
บริสุทธิ ์

เครื่องมือ
ใบงานที่ 5.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
5
แบบประเมินแบบบันทึกผลการทาจิตใจ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ให้ผ่องใสบริสุทธิ ์

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3
2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ป.3 บริษทั เพลย์เอเบิล จากัด
3) ตัวอย่างข้อความสัน้ ๆ
4) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การฝึกสมาธิ
8.2 แหล่งการเรียนรู้
—
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมิ นแบบบันทึกผลการทาจิ ตใจให้ผ่องใสบริสทุ ธิ์
ลาดับที่
1
2
3

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
การสวดมนต์ไหว้พระในบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า บทสรรเสริญพุทธคุณ บท
สรรเสริญธรรมคุณ และบทสรรเสริญสังฆคุณ
การแผ่เมตตาโดยมีบทแปลเป็ นภาษาไทย
การฝึกสติและสมาธิ
รวม

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
= 3 คะแนน
พอใช้
= 2 คะแนน
ปรับปรุง
= 1 คะแนน
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เอกสารประกอบการสอน
ตัวอย่างข้อความสัน้ ๆ
วัวหรือโค เป็ นสัตว์เลือดอุ่นประเภทสัตว์เลีย้ งลูกด้วยน้านม และจัดเป็ นสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง กินหญ้าเป็ นอาหาร
วัวเป็ นสัตว์ศกั ดิ ์สิทธิของชาวฮิ
์
นดู เพราะวัวเป็ นพาหนะของพระศิวะ เทพเจ้าทีช่ าวฮินดูนับถือ ชาวฮินดูจงึ ไม่กนิ
เนื้อวัว และดูแลวัวเป็ นอย่างดี
ที่มา : มานพ สอนศิริ และคณะ. 2555. หนังสือเรียน รายวิชาภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.3.
พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.

กระต่าย เป็ นสัตว์เลือดอุ่นประเภทสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม มีหยู าวเป็ นแผ่นบาง มีตาขนาดใหญ่ มีขาหน้าสัน้
ขาหลังยาวและแข็งแรงมาก มีหลายสี เช่น สีขาว ดา น้าตาล เทา เป็ นต้น
กระต่ายมีหางสัน้ เป็ นพวง ซึง่ มันจะใช้หางในการส่งสัญญาณต่างๆ ระหว่างกระต่ายด้วยกัน
ที่มา : มานพ สอนศิริ และคณะ. 2555. หนังสือเรียน รายวิชาภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.3.
พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
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ใบงานที่

5.1 การฝึ กสมาธิ
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านเนื้อเรื่อง โดยใช้เวลา 5 นาที แล้วตอบคาถาม
ชาวนากับงูพิษ

ลูกชายคนหนึ่งของชาวนาได้เดินไปเหยียบหางงูโดยบังเอิญ งูจงึ แว้งกัดเขาจนตายผูเ้ ป็ นพ่อได้ถอื ขวานไล่เจ้างู
ตัวนัน้ ไปด้วยความแค้น และตัดหางของมัน ด้วยเหตุน้งี จู งึ กลับมาแก้แค้นเขาโดยเริม่ กัดพวกวัวควายของชาวนาหลาย
ครัง้ ทาให้ชาวนาเดือดร้อนมาก ในทีส่ ุดชาวนาก็คดิ ว่าหากยุตเิ รือ่ งราวทัง้ หมดกับเจ้างูน่าเป็ นการดีทส่ี ุด เขาจึงนาอาหาร
และน้าผึง้ ไปยังทีห่ ลบซ่อนของงู พูดกับมันว่า “เรามาลืมเรื่องราวทัง้ หมดและอภัยให้กนั เถอะ บางทีเจ้าอาจจะทาถูกก็ได้ท่ี
ลงโทษลูกชายของข้าและแก้แค้นฝูงวัวควายของข้า แต่ขา้ ก็ทาถูกเหมือนกันทีพ่ ยายามจะแก้แค้นให้เขา ตอนนี้เราต่างก็
สาสมแก่ใจแล้ว ทาไมเราไมกลับมาเป็ นเพื่อนกันอีกครัง้ ล่ะ?” “อย่าเลย” เจ้างูพดู “เอาของกานัลพวกนี้กลับไปเสีย เพราะ
เจ้าจะไม่มวี นั ลืมเรื่องทีล่ ูกชายของเจ้าตาย เช่นเดียวกับข้าทีจ่ ะไม่ลมื เรื่องทีส่ ญ
ู เสียหางไป”
นิทานเรื่องนี้สอนให้รวู้ ่า “บาดแผลอาจให้อภัยได้แต่ไม่อาจลืมได้”
ที่มา : http://นิทานอีสป.net/p=15


คาถาม
1. สาระสาคัญของเรื่องทีอ่ ่าน คืออะไร

2. ข้อคิดสาคัญของเรื่องทีอ่ ่าน คืออะไร

3. ถ้านักเรียนต้องการความรูเ้ พิม่ เติมจากเนื้อเรื่อง ควรจะตัง้ คาถามถามครูว่าอย่างไรบ้าง
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ใบงานที่

5.1 การฝึ กสมาธิ
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนอ่านเนื้อเรื่อง โดยใช้เวลา 5 นาที แล้วตอบคาถาม
ชาวนากับงูพิษ

ลูกชายคนหนึ่งของชาวนาได้เดินไปเหยียบหางงูโดยบังเอิญ งูจงึ แว้งกัดเขาจนตายผูเ้ ป็ นพ่อได้ถอื ขวานไล่เจ้างู
ตัวนัน้ ไปด้วยความแค้น และตัดหางของมัน ด้วยเหตุน้งี จู งึ กลับมาแก้แค้นเขาโดยเริม่ กัดพวกวัวควายของชาวนาหลาย
ครัง้ ทาให้ชาวนาเดือดร้อนมาก ในทีส่ ุดชาวนาก็คดิ ว่าหากยุตเิ รือ่ งราวทัง้ หมดกับเจ้างูน่าเป็ นการดีทส่ี ุด เขาจึงนาอาหาร
และน้าผึง้ ไปยังทีห่ ลบซ่อนของงู พูดกับมันว่า “เรามาลืมเรื่องราวทัง้ หมดและอภัยให้กนั เถอะ บางทีเจ้าอาจจะทาถูกก็ได้ท่ี
ลงโทษลูกชายของข้าและแก้แค้นฝูงวัวควายของข้า แต่ขา้ ก็ทาถูกเหมือนกันทีพ่ ยายามจะแก้แค้นให้เขา ตอนนี้เราต่างก็
สาสมแก่ใจแล้ว ทาไมเราไมกลับมาเป็ นเพื่อนกันอีกครัง้ ล่ะ?” “อย่าเลย” เจ้างูพดู “เอาของกานัลพวกนี้กลับไปเสีย เพราะ
เจ้าจะไม่มวี นั ลืมเรื่องทีล่ ูกชายของเจ้าตาย เช่นเดียวกับข้าทีจ่ ะไม่ลมื เรื่องทีส่ ญ
ู เสียหางไป”
นิทานเรื่องนี้สอนให้รวู้ ่า “บาดแผลอาจให้อภัยได้แต่ไม่อาจลืมได้”
ที่มา : http://นิทานอีสป.net/p=15


คาถาม
1. สาระสาคัญของเรื่องทีอ่ ่าน คืออะไร

2. ข้อคิดสาคัญของเรื่องทีอ่ ่าน คืออะไร

3. ถ้านักเรียนต้องการความรูเ้ พิม่ เติมจากเนื้อเรื่อง ควรจะตัง้ คาถามถามครูว่าอย่างไรบ้าง
(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

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

ความตัง้ ใจ
ความ
การตรงต่อ ความสะอาด ผลสาเร็จ
ในการทางาน รับผิดชอบ
เวลา
เรียบร้อย
ของงาน
3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

รวม
15
คะแนน

1

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

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

ผู้

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

การทางาน
การมี
การแสดง การยอมรับ
ตามที่
ส่วนร่วมใน รวม
ความมีน้าใจ
ความคิ ดเห็น ฟังคนอื่น
ได้รบั
การปรับปรุง 15
มอบหมาย
ผลงานกลุ่ม คะแนน
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
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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
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าที่
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง
ทีด่ ใี นการสร้างความสามัคคี ปรองดองในหมู่เพื่อน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
อย่างสม่าเสมอ เป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

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

3. มีวินัย
รับผิดชอบ

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

4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และนาไปปฏิบตั ไิ ด้
4.2 จัดสรรเวลาให้เหมาะสม
4.3 เชื่อฟั งคาสั ่งสอนของบิดา มารดา โดยไม่โต้แย้ง
4.4 ตัง้ ใจเรียน
4.5 ปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด
4.6 มัธยัสถ์ และเก็บออม
4.7 อดทน กล้าแสดงสิง่ ทีถ่ ูกต้อง รักษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับของชุมชน
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ระดับคะแนน
3

2

1

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
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 และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 ดูแลรักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

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

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
59 - 78
ดี
39 - 58
พอใช้
ต่ากว่า 39
ปรับปรุง

ผู้

แบบบันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้
ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ป.3/6)

 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

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
ตาแหน่ง

252
พระพุทธศาสนา ป.3

(

)

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
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์
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

บันทึก
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