หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จิ ตสงบ พบความสุข
เวลา 2 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/6

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา และการฝึกสติในการควบคุมอิรยิ าบถต่างๆ เป็ น
พืน้ ฐานของสมาธิเบือ้ งต้น
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา
- รูค้ วามหมายของสติสมั ปชัญญะ สมาธิ และปั ญญา
- รูว้ ธิ ปี ฏิบตั ขิ องการบริหารจิตและเจริญปั ญญา
- ฝึกการยืน การเดิน การนัง่ และการนอนอย่างมีสติ
- ฝึกการกาหนดรูค้ วามรูส้ กึ เมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิน่ ลิน้ ลิม้ รส กายสัมผัสสิง่ ทีม่ ากระทบ ใจรับรู้
ธรรมารมณ์
- ฝึกให้มสี มาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
การฝึกสติและทาสมาธิเบือ้ งต้น
7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปั ญญา
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ฝึกสมาธิเบือ้ งต้น
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

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

- สังเกตการฝึกสติและทาสมาธิเบือ้ งต้น
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรือ่ ง จิ ตสงบ พบความสุข


นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 การบริ หารจิ ตและเจริ ญปัญญา

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างเจตคติ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต
ครูให้นกั เรียนดูภาพอิรยิ าบถของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ ทีแ่ สดงถึงการมีสติ มีสมาธิ
ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์
1. ครูให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับลักษณะการปฏิบตั ติ นของบุคคลในภาพ และผลดีทไ่ี ด้รบั
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจเกีย่ วกับความหมายของสติสมั ปชัญญะ สมาธิ และปั ญญา และวิธปี ฏิบตั ิ แล้ว
ยกตัวอย่างผลดีของการปฏิบตั ิ
3. ครูให้นกั เรียนนังสมาธิ
่
2-5 นาที แล้วผลัดกันเล่าความรูส้ กึ และช่วยกันเสนอแนะการพัฒนาตนในการบริหารจิต
โดยมีครูเป็ นผูแ้ นะนา
ขัน้ ที่ 3 สรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลดีของการบริหารจิตและเจริญปั ญญา
2. ครูมอบหมายให้นกั เรียนทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบริ หารจิ ตและเจริ ญปัญญา เป็ นการบ้าน
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เรื่องที่ 2 สมาธิ เบือ้ งต้น

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูสาธิตให้นกั เรียนดูการปฏิบตั ติ น การยืน การเดิน การนังอย่
่ างมีสติ (ครูอาจให้ตวั แทนนักเรียนเป็ นผูส้ าธิตหรือ
ให้ดวู ดี ทิ ศั น์ หรือภาพตามความเหมาะสม)
2. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ขนั ้ ตอนในการปฏิบตั ติ นในแต่ละอิรยิ าบถอย่างมีสติ โดยมีครูแนะนาเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนแต่ละคนฝึกการยืน การเดิน การนังอย่
่ างมีสติ และฝึกกาหนดความรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6 ตามแบบอย่าง
ในขัน้ ที่ 1
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกการยืน การเดิน การนังอย่
่ างมีสติ และฝึกกาหนดความรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. สมาชิกแต่ละคนฝึกปฏิบตั กิ ารยืน การเดิน การนังอย่
่ างมีสติ และฝึกกาหนดความรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6 ให้
เกิดความชานาญ
2. ครูฝึกเพิม่ เติมให้นกั เรียนมีสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน โดยให้นกั เรียนแต่ละคนทา
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ฝึ กสมาธิ เบือ้ งต้น ครูตรวจสอบความถูกต้อง แล้วช่วยกันสรุปการปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิ
เบือ้ งต้น
•

ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนฝึ กสติ และทาสมาธิ เบือ้ งต้น โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรือ่ ง จิ ตสงบ พบความสุข
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

ตัวอย่างข่าวเกีย่ วกับผลดีของการฝึกบริหารจิตและเจริญปั ญญา
บัตรภาพ
วีดทิ ศั น์ ตัวอย่างการยืน การเดิน การนัง่ การนอนอย่างมีสติ การกาหนดความรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปั ญญา
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ฝึกสมาธิเบือ้ งต้น

9.2 แหล่งการเรียนรู้

- วิทยากรสาธิตการยืน การเดิน การนัง่ การนอนอย่างมีสติ การกาหนดความรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการฝึ กสติและทาสมาธิเบื้ องต้น
รายการประเมิ น

คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
พอใช้ (2)

ดี (3)

ปรับปรุง (1)

1. การฝึ กการยืน เดิ น นัง่
และนอนอย่างมีสติ

ฝึกการยืน เดิน นัง่ และนอน
อย่างมีสติ ครบทัง้ 4 กิจกรรม

ฝึกการยืน เดิน นัง่ และนอน
อย่างมีสติ 3 กิจกรรม

ฝึกการยืน เดิน นัง่ และนอน
อย่างมีสติ 2 กิจกรรม

2. การฝึ กกาหนดความรู้สึก
ของประสาทสัมผัสทัง้ 6

ฝึกกาหนดความรูส้ กึ ของ
ประสาทสัมผัสทัง้ 6 ตาม
แบบอย่างได้อย่างถูกต้อง
ทุกขัน้ ตอน

ฝึกกาหนดความรูส้ กึ ของ
ประสาทสัมผัสทัง้ 6 ตาม
แบบอย่างได้ถูกต้อง
บางขัน้ ตอน

ฝึกกาหนดความรูส้ กึ ของ
ประสาทสัมผัสทัง้ 6 ตาม
แบบอย่างไม่ถูกต้อง

3. การมีสมาธิ ในการฟัง
การอ่าน การคิ ด การถาม
และการเขียน

มีสมาธิในการฟั ง การอ่าน
การคิด การถาม และการเขียน
ตามกิจกรรมทีก่ าหนด
ทุกกิจกรรม

มีสมาธิในการฟั ง การอ่าน
การคิด การถาม และการเขียน
ตามกิจกรรมทีก่ าหนด
เป็ นส่วนใหญ่

มีสมาธิในการฟั ง การอ่าน
การคิด การถาม และการเขียน
ตามกิจกรรมทีก่ าหนด
เป็ นบางกิจกรรม

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9
5-7

ดี
พอใช้

ต่ากว่า 5

ปรับปรุง

264

พระพุทธศาสนา ป.4

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดเพียงข้อเดียว

1. จุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิ คือข้อใด
ก. เพื่อให้เรียนเก่ง
ข. เพื่อให้จติ ใจปลอดโปร่ง
ค. เพื่อให้มสี ุขภาพแข็งแรง
ง. เพื่อให้มจี ติ ใจแน่วแน่ม ั ่นคง

7. ข้อใดแสดงถึงการมีปัญญา
ก. ทางานเสร็จเร็วกว่าคนอื่น
ข. ให้เพื่อนลอกการบ้านได้
ค. คิดไตร่ตรองในการแก้ปัญหา
ง. สอบได้ทห่ี นึ่งทุกครัง้

2. การทีส่ ภาพจิตใจของเราเปลีย่ นไปตลอดเวลาแสดงว่า
ขาดสิง่ ใด
ก. ปั ญญา
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. สัญญา

8. ข้อใดแสดงว่าเราเป็ นคนมีสติ
ก. ก่อนจะทาอะไรต้องบอกพ่อแม่ก่อน
ข. คิดถึงเรื่องต่างๆ ขณะเรียนหนังสือ
ค. ก่อนจะพูดอะไรต้องคิดก่อน
ง. ทางานคล่องแคล่วว่องไว

3. ข้อใดเป็ นหนทางในการพัฒนาปั ญญา
ก. พูดมาก
ข. ฟั งมาก ทามาก
ค. เทีย่ วมาก
ง. นอนมาก
4. สมาธิโดยธรรมชาติเกิดจากสาเหตุใดเป็ นส่วนใหญ่
ก. ความขยัน
ข. ความสนใจ
ค. ความดี
ง. ความรู้

9. การฝึกเปลีย่ นอิรยิ าบถอย่างมีสติ มีประโยชน์ในด้านใด
มากทีส่ ุด
ก. การป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุ
ข. การปฏิบตั ติ นเป็ นคนดี
ค. การประกอบอาชีพ
ง. การเรียนหนังสือ

5. การหมั ่นฝึกสมาธิมปี ระโยชน์ต่อการเรียนอย่างไร
ก. มีความจาดีขน้ึ
ข. มีหน้าตาผ่องใส
ค. มีอารมณ์ม ั ่นคง
ง. มีจติ ใจสงบเยือกเย็น

10. การฝึกสมาธิทุกวัน จะเกิดผลอย่างไร
ก. ไม่ตอ้ งอ่านหนังสือสอบ เพราะมีความจาดี
ข. มีจติ ใจแจ่มใสร่าเริง
ค. ง่วงนอน เพราะมีเวลานอนน้อยลง
ง. จิตฟุ้งซ่าน เพราะเหนื่อยเกินไป

6. ปั ญญาหมายถึงข้อใด
ก. รอบรู้
ค. รับผิดชอบ

ข. ไร้เหตุผล
ง. ฉลาด
ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 6

1. ง

2. ค

3. ข

4. ข

5. ก

6. ก

7. ค

8. ค

9. ก

10. ข

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การบริหารจิ ตและเจริญปั ญญา
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา ทาให้มสี ติเป็ นพืน้ ฐานของสมาธิ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/6

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมายของสติสมั ปชัญญะ สมาธิ และปั ญญาได้
2) บอกวิธปี ฏิบตั กิ ารบริหารจิตและเจริญปั ญญาได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา
- รูค้ วามหมายของสติสมั ปชัญญะ สมาธิ และปั ญญา
- รูว้ ธิ ปี ฏิบตั ขิ องการบริหารจิตและเจริญปั ญญา
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู้
3. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างเจตคติ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรือ่ ง จิ ตสงบ พบความสุข
ขัน้ ที่ 1 สังเกต
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูให้นักเรียนดูภาพอิรยิ าบถของบุคคลหรือกลุ่มคนต่างๆ ทีแ่ สดงถึง
การมีสติ มีสมาธิ เช่น
- ภาพการนั ่งสมาธิของเด็กๆ ในวัยต่างๆ และผูใ้ หญ่
- ภาพการนั ่งเรียนหนังสือด้วยความตัง้ ใจ
- ภาพการทดลองวิทยาศาสตร์
- ภาพการทาแปลงเกษตร
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

•

ในการดาเนิ นชีวิตประจาวันของนักเรียนนัน้
ได้เคยฝึ กการบริ หารจิ ตและเจริ ญปัญญาใน
เวลาใดบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ตัวอย่างข่าว

4. ครูให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นจากภาพ โดยการตอบ
คาถาม ดังนี้
- ภาพดังกล่าวแสดงถึงอิรยิ าบถของบุคคลทีแ่ สดงการฝึกจิต
อย่างไรบ้าง
- ภาพดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั หรือคล้ายคลึงกันอย่างไร
- การกระทาของบุคคลในภาพมีผลดีต่อตนเองอย่างไร
5. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงการบริหารจิตและเจริญ
ปั ญญาเกีย่ วกับความหมายของสติสมั ปชัญญะ สมาธิ และปัญญา
วิธปี ฏิบตั ขิ องการบริหารจิตและเจริญปัญญา และยกตัวอย่างข่าว
เกีย่ วกับผลดีของการฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญา
3. ครูให้นักเรียนนั ่งสมาธิ 2-5 นาที แล้วให้ผลัดกันเล่าความรูส้ กึ และ
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนาตนในการบริหารจิต
โดยมีครูเป็ นผูแ้ นะนา
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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•

ถ้านักเรียนนาหลักการบริ หารจิ ตและเจริ ญปัญญาไปใช้ในการเรียน คาดว่าจะเกิ ดผลดี
อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 3 สรุป
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.1

1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลดีของการบริหารจิตและเจริญปั ญญา
และช่วยกันเสนอแนวทางในการนาไปปฏิบตั ิ
2. ครูมอบหมายให้นักเรียนทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบริหารจิ ตและ
เจริญปัญญา เป็ นการบ้านส่งครูผสู้ อนในชัวโมงต่
่
อไป

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5

(ประเมินตามสภาพจริง)

ตรวจใบงานที่ 1.1

ใบงานที่ 1.1

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) ตัวอย่างข่าวเกีย่ วกับผลดีของการฝึกบริหารจิตและเจริญปั ญญา
2) บัตรภาพ อิรยิ าบถของบุคคลหรือกลุ่มคนต่างๆ ทีแ่ สดงถึงการมีสติ มีสมาธิ
3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปั ญญา
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์



บัตรภาพ อิ ริยาบถของบุคคลหรือกลุ่มคนต่างๆ ที่แสดงถึงการมีสติ มีสมาธิ

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4
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ตัวอย่างข่าว ผลดีของการฝึ กบริหารจิตและเจริญปัญญา
“แต่งชุดขาวทัง้ แผ่นดิ น เด็กๆ รวมพลทาดีวนั พระ โดย... ผกามาศ ใจฉลาด”
“นอกจากทีโ่ รงเรียนของหนูมกี จิ กรรมเสริมความเป็ นอัจฉริยะด้านวิชาการ สอนสองภาษา เตรียมความรูม้ ุ่งสู่
มหาวิทยาลัย เตรียมความรูส้ โู่ อลิมปิ ก เตรียมความพร้อมวิชาการทหารแล้ว กิจกรรมทีท่ ุกคนสนใจและทากันมาตลอด
คือจะไหว้พระสวดมนต์สนั ้ วันละ 2 ครัง้ วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา มาฆบูชา วิสาขบูชา จะตักบาตร เวียนเทียน
ทุกวันพระพวกเราจะแต่งชุดขาวมาโรงเรียน ร่วมสวดมนต์ยาว นังสมาธิ
่
ดว้ ยกัน”
“น้องเบสท์” ด.ญ.จุฑามาศ ศิรธิ นาทรัพย์ และ “น้องมิน” น.ส.พชรกานต์ แหสุวรรณ นักเรียนชัน้ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยกันเล่าถึงกิจกรรมทีช่ อบทาอีกว่า
ชอบนังสมาธิ
่
เพราะทาให้จติ ใจนิ่งสงบส่งผลให้จดจา เข้าใจเนื้อหาทีเ่ รียนมากขึน้ จากนี้จะเพิม่ การถือศีล 5 เข้าสอบ
ธรรมศึกษา และร่วมกันแต่ง “ชุดขาว” มาโรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ 4 วันต่อเดือน) ...
ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/ สืบค้นเมื่อ 7 มี.ค. 2555

270

พระพุทธศาสนา ป.4

ใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง การบริหารจิ ตและเจริญปั ญญา
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามทีก่ าหนดให้ต่อไปนี้
1) ถ้านักเรียนไม่มสี ติสมั ปชัญญะในการเรียนจะเกิดผลเสียอย่างไร ยกตัวอย่างมาพอเข้าใจ

2) นักเรียนจะสังเกตได้อย่างไรว่าเพือ่ นมีสมาธิในการเรียนหรือไม่ จงอธิบายมาพอเข้าใจ

3) ถ้านักเรียนมีปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกับเพือ่ น จะแก้ปัญหาอย่างไร

4) เมื่อจะบริหารจิตและเจริญปั ญญาควรทาสิง่ ใดเป็ นขัน้ ตอนแรก เพราะเหตุใด

5) นักเรียนคิดว่า การบริหารจิตและเจริญปั ญญามีประโยชน์ต่อการเรียนอย่างไร

6) ถ้านักเรียนพบเพือ่ นทีม่ นี ิสยั ซุ่มซ่ามเสมอ นักเรียนจะนาความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาไปแนะนาเพือ่ นอย่างไร

7) เพราะเหตุใด ขณะนักเรียนกาลังดื่มน้า จึงควรทาอย่างมีสติ

8) ผูท้ ค่ี ดิ เป็ น จะมีลกั ษณะอย่างไร
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบริหารจิ ตและเจริญปั ญญา
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามทีก่ าหนดให้ต่อไปนี้
1) ถ้านักเรียนไม่มสี ติสมั ปชัญญะในการเรียนจะเกิดผลเสียอย่างไร ยกตัวอย่างมาพอเข้าใจ
1. ไม่เข้าใจบทเรียน
2. สอบตกหรือสอบได้คะแนนไม่ดี

2) นักเรียนจะสังเกตได้อย่างไรว่าเพือ่ นมีสมาธิในการเรียนหรือไม่ จงอธิบายมาพอเข้าใจ
ตัง้ ใจฟั งครูสอน และเมือ่ ครูถามสามารถตอบได้ถูกต้องและตรงประเด็น

3) ถ้านักเรียนมีปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกับเพือ่ น จะแก้ปัญหาอย่างไร
ตัง้ สติ แล้วแก้ปัญหาด้วยปั ญญา โดยหาสาเหตุของปั ญหาว่าเกิดจากสิง่ ใด

4) เมื่อจะบริหารจิตและเจริญปั ญญาควรทาสิง่ ใดเป็ นขัน้ ตอนแรก เพราะเหตุใด
บริหารจิตเป็นขัน้ ตอนแรก เพราะเมือ่ บริหารจิตให้เกิดสมาธิ แล้วปั ญญาก็จะเกิดตามมา

5) นักเรียนคิดว่า การบริหารจิตและเจริญปั ญญามีประโยชน์ต่อการเรียนอย่างไร
ทาให้จติ ใจจดจ่ออยู่กบั การสอนของครู และเข้าใจในบทเรียน หรือหากไม่เข้าใจก็จะสามารถสอบถามครูได้

6) ถ้านักเรียนพบเพือ่ นทีม่ นี ิสยั ซุ่มซ่ามเสมอ นักเรียนจะนาความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาไปแนะนาเพือ่ นอย่างไร
ให้เพือ่ นฝึกการยืน เดิน นัง่ และนอนอย่างมีสติ

7) เพราะเหตุใด ขณะนักเรียนกาลังดื่มน้า จึงควรทาอย่างมีสติ
จะได้ไม่สาลักน้ า

8) ผูท้ ค่ี ดิ เป็ น จะมีลกั ษณะอย่างไร
ผูท้ ไี ่ ด้ฟังและอ่าน แล้วพิจารณาสิง่ ทีร่ บั รูจ้ ากแหล่งต่างๆ เพือ่ นามาวิเคราะห์
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เฉลย

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
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
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
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้พร้อมบอกความหมายของ
เพลงชาติได้
1.2 เข้าปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและ
ชุมชนจัดขึน้
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
4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้
อย่างเหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรู้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

แบบประเมิ น
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

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
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

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 สมาธิเบื้ องต้น
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การฝึกสติในการยืน เดิน นัง่ และนอน กาหนดความรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6 การฝึกสมาธิในการฟั ง การอ่าน
การคิด การถาม และการเขียนเป็ นการฝึกสมาธิเบือ้ งต้น
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.4/6

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) ฝึกสติในการยืน เดิน นัง่ และนอนได้
2) ฝึกกาหนดรูค้ วามรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6 ได้
3) ฝึกให้มสี มาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียนได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา
- รูว้ ธิ ปี ฏิบตั ขิ องการบริหารจิตและเจริญปั ญญา
- ฝึกการยืน การเดิน การนัง่ และการนอนอย่างมีสติ
- ฝึกการกาหนดรูค้ วามรูส้ กึ เมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิน่ ลิน้ ลิม้ รส กายสัมผัสสิง่ ทีม่ ากระทบ
ใจรับรูธ้ รรมารมณ์
- ฝึกให้มสี มาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

- ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
3. มุ่งมันในการท
่
างาน

2. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

1. บัตรภาพ
3. วิทยากร

2. วีดทิ ศั น์

คาถามกระตุ้นความคิ ด

3. 1. ครูให้นกั เรียนดูตวั อย่างการยืน การเดิน การนัง่ การนอน
อย่างมีสติ
การกาหนดความรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6 ซึง่
ครูอาจจะให้ดู
วีดทิ ศั น์ รูปภาพ หรือครูสาธิตให้ดู หรือเชิญ
วิทยากรตามความ
เหมาะสม
4. 2.
ครูให้นกั เรียนช่วยกันวิเคราะห์ แล้วตอบคาถามว่า
การปฏิบตั ิ
ดังกล่าวนัน้ มีขนั ้ ตอนในการปฏิบตั แิ ต่ละอิรยิ าบถ
อย่างไร ครูอธิบาย
เพิม่ เติมเพือ่ ให้นกั เรียนมีความเข้าใจตรงกัน
เกีย่ วกับการยืน การเดิน
การนัง่ และการนอนอย่างมีสติ และฝึกกาหนด
ความรูส้ กึ ของประสาท
สัมผัสทัง้ 6
5. 3.
นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนแต่ละคนฝึกการยืน การเดิน การนัง่ การนอนอย่างมีสติ และ
การฝึกกาหนดความรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6 ตามแบบอย่างในขัน้ ที่ 1
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• นักเรียนเคยมีสติ ในการยืน การเดิ น การนัง่
การนอนหรือไม่ อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : −

นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันฝึกการยืน
การเดิน การนัง่ การนอนอย่างมีสติ และการฝึกกาหนดความรูส้ กึ ของ
ประสาทสัมผัสทัง้ 6 ช่วยกันแนะนาในส่วนทีส่ มาชิกคนอื่นปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
โดยมีครูช่วยแนะนาเพิม่ เติม

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. สมาชิกแต่ละคนฝึกปฏิบตั กิ ารยืน การเดิน การนังอย่
่ างมีสติ และฝึก
กาหนดความรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6 ให้เกิดความชานาญ

1. นักเรียนจะพัฒนาตนเองให้มีสติ ในการยืน
การเดิ น การนัง่ การนอนอย่างไรบ้าง

2. ครูฝึกเพิม่ เติมให้นักเรียนมีสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด
การถาม และการเขียน โดยให้นกั เรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 2.1
เรื่อง ฝึ กสมาธิ เบือ้ งต้น ครูตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม
แล้วช่วยกันสรุปการปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิเบือ้ งต้น
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด ข้อ 1-2

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
2. นักเรียนคิ ดว่า การมีสมาธิ ในการฟัง การ
อ่าน การคิ ด การถาม และการเขียนมี
ประโยชน์อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

• ครูสงั เกตพฤติ กรรมของนักเรียนในการฝึ กสติ และทาสมาธิ เบือ้ งต้น โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การฝึกการยืน เดิน นัง่ และนอนอย่างมีสติ
2) การฝึกกาหนดความรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6
3) การมีสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรือ่ ง จิ ตสงบ พบความสุข
7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการ
ทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
สังเกตการฝึกสติและทาสมาธิเบือ้ งต้น

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
แบบประเมินการฝึกสติและทาสมาธิเบือ้ งต้น
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เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) บัตรภาพ ตัวอย่างการยืน การเดิน การนัง่ การนอนอย่างมีสติ
2) วีดทิ ศั น์ ตัวอย่างการยืน การเดิน การนัง่ การนอนอย่างมีสติ การกาหนดความรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6
3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ฝึกสมาธิเบือ้ งต้น
8.2 แหล่งการเรียนรู้

- วิทยากรสาธิตการยืน การเดิน การนัง่ การนอนอย่างมีสติ การกาหนดความรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6
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ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
การฝึ กสติและสมาธิเบื้ องต้น
คาชี้แจง : ครูสงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในการฝึกสติและทาสมาธิเบือ้ งต้น ครอบคลุมตามหัวข้อต่อไปนี้
1. การฝึกการยืน เดิน นัง่ และนอนอย่างมีสติ
2. การฝึกกาหนดความรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6 ได้แก่
1) ฝึกการเห็น
2) ฝึกการได้ยนิ
3) ฝึกการได้กลิน่
4) ฝึกการรูร้ ส
5) ฝึกการสัมผัส
6) ฝึกการใช้ความคิด
3. การมีสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
สงสัย

ฟัง

+
อ่าน



คิ ด



ไม่เข้าใจ
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ถาม



เขียน

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการฝึ กสติและทาสมาธิเบื้ องต้น
ลาดับที่

รายการประเมิ น

3

1

การฝึกการยืน เดิน นัง่ และนอนอย่างมีสติ

2

การฝึกกาหนดความรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6

3

ระดับคะแนน
2

1

การมีสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการ
เขียน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
= 3
พอใช้
= 2
ปรับปรุง
= 1
เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7

พอใช้

ต่ากว่า 5

ปรับปรุง
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บัตรภาพ ตัวอย่างการยืน การเดิน การนั่ง การนอนอย่างมีสติ

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4
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ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง ฝึ กสมาธิเบื้ องต้น
คาชี้แจง ให้นกั เรียนฟั งบทความทีค่ รูอ่าน 2 ครัง้ แล้วตอบคาถาม ดังนี้
การนัง่ สมาธิ ทาให้ร่างกายมีสภาวะเหมือนก่อนจะหลับ แต่ไม่ได้หลับ มีสติรตู้ วั อยู่เสมอ และทาให้จติ ใจ
สดชื่นแจ่มใส สมาธิยงั ช่วยขจัดความขัดแย้งในจิตใจ ทาให้ใจอยู่นิ่งท่ามกลางความสับสนว่าจะเอาอย่างไรดี
เมื่ออยู่นิ่งแล้วจะเข้าใจสถานการณ์และเรื่องราวต่างๆ ได้ดขี น้ึ ยอมรับมันด้วยความสงบและมีความสุขมากขึน้ และ
เป็ นเหตุผลทีท่ าให้แพทย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเข้าใจว่าทาไมมนุษย์ถงึ นังสมาธิ
่
มาหลายพันปี แล้ว แพทย์กแ็ นะนา
ให้คนไข้นงสมาธิ
ั่
เป็ นประจาและสม่าเสมอมากขึน้ เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์จากการสแกนคลื่นสมอง
พบว่า สมองจะมีระบบปิ ดกัน้ เรื่องราวต่างๆ ไม่ให้เข้ามา และไม่สง่ เรื่องเข้าไปย่อยในส่วนลึกของเนื้อสมองอย่างเคย
แต่ทาให้ระบบลิมบิคซึง่ เป็ นส่วนควบคุมด้านอารมณ์และความจาดีขน้ึ ทาให้อตั ราการเต้นของหัวใจ
ลมหายใจ และการเผาผลาญในร่างกายเป็ นปรกติ
ที่มา : TIME MAGAZINE ฉบับวันที่ 4 ส.ค. 2546

1) ประเด็นสาคัญทีไ่ ด้จากการฟั งคืออะไร

2) ข้อคิดสาคัญของเรื่องทีฟ่ ั งคืออะไร

3) ถ้านักเรียนต้องการความรูห้ รือข้อคิดเพิม่ เติมจากบทความทีค่ รูอ่าน นักเรียนควรถามอะไรบ้าง

4) จากบทความทีน่ กั เรียนฟั งไปแล้วนัน้ นักเรียนควรบันทึกข้อความใดเพือ่ เป็ นการเตือนใจหรือเพือ่ ประโยชน์ต่อ
การศึกษาเรื่องอื่นต่อไปอย่างไร
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ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง ฝึ กสมาธิเบื้ องต้น

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนฟั งบทความทีค่ รูอ่าน 2 ครัง้ แล้วตอบคาถาม ดังนี้
การนัง่ สมาธิ ทาให้ร่างกายมีสภาวะเหมือนก่อนจะหลับ แต่ไม่ได้หลับ มีสติรตู้ วั อยู่เสมอ และทาให้จติ ใจ
สดชื่นแจ่มใส สมาธิยงั ช่วยขจัดความขัดแย้งในจิตใจ ทาให้ใจอยู่นิ่งท่ามกลางความสับสนว่าจะเอาอย่างไรดี
เมื่ออยู่นิ่งแล้วจะเข้าใจสถานการณ์และเรื่องราวต่างๆ ได้ดขี น้ึ ยอมรับมันด้วยความสงบและมีความสุขมากขึน้ และ
เป็ นเหตุผลทีท่ าให้แพทย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเข้าใจว่าทาไมมนุษย์ถงึ นังสมาธิ
่
มาหลายพันปี แล้ว แพทย์กแ็ นะนา
ให้คนไข้นงสมาธิ
ั่
เป็ นประจาและสม่าเสมอมากขึน้ เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์จากการสแกนคลื่นสมอง
พบว่า สมองจะมีระบบปิ ดกัน้ เรื่องราวต่างๆ ไม่ให้เข้ามา และไม่สง่ เรื่องเข้าไปย่อยในส่วนลึกของเนื้อสมองอย่างเคย
แต่ทาให้ระบบลิมบิคซึง่ เป็ นส่วนควบคุมด้านอารมณ์และความจาดีขน้ึ ทาให้อตั ราการเต้นของหัวใจ
ลมหายใจ และการเผาผลาญในร่างกายเป็ นปรกติ

ที่มา : TIME MAGAZINE ฉบับวันที่ 4 ส.ค. 2546

1) ประเด็นสาคัญทีไ่ ด้จากการฟั งคืออะไร

2) ข้อคิดสาคัญของเรื่องทีฟ่ ั งคืออะไร

3) ถ้านักเรียนต้องการความรูห้ รือข้อคิดเพิม่ เติมจากบทความทีค่ รูอ่าน นักเรียนควรถามอะไรบ้าง

4) จากบทความทีน่ กั เรียนฟั งไปแล้วนัน้ นักเรียนควรบันทึกข้อความใดเพือ่ เป็ นการเตือนใจหรือเพือ่ ประโยชน์ต่อ
การศึกษาเรื่องอื่นต่อไปอย่างไร

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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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
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
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
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
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 เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ
ทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง และเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพื่อนด้าน
ความซื่อสัตย์
3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
มีความรับผิดชอบ
4.1 ตัง้ ใจเรียน
4. ใฝ่ เรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
แหล่งการเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้อย่าง
เหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรู้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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ระดับคะแนน
3
2
1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิ น
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
7.1
7.2
8.1
8.2
8.3

ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

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.4/6)
 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

