หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 จิ ตสงบ พบความสุข
เวลา 3 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/6

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การสวดมนต์ไหว้พระเป็ นการอบรมจิตใจให้สะอาด มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิ และการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาทีต่ นนับถือ ทัง้ ยังเป็ นพืน้ ฐานสาคัญทีช่ ่วยให้สามารถควบคุมกาย วาจา และใจได้อย่างเหมาะสม
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา
- รูค้ วามหมายของสติสมั ปชัญญะ สมาธิ และปั ญญา
- รูว้ ธิ ปี ฏิบตั แิ ละประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปั 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

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล

2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
4. มีจติ สาธารณะ
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6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
การทาสมาธิเบือ้ 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 2.1 เรื่อง การฝึกสมาธิ
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

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

- สังเกตการทาสมาธิเบือ้ 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 : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย สารวมใจและตัดความกังวลต่างๆ
2. ครูสาธิตการทาสมาธิ โดยครูเป็ นผูอ้ ธิบายขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั คิ วบคู่กนั เมื่อออกจากสมาธิให้กราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์ 3 ครัง้ แผ่เมตตา และกรวดน้ า
3. ครูให้นกั เรียนแต่ละคนศึกษาความรูเ้ รื่อง การบริหารจิตและเจริญปั ญญา จากหนังสือเรียน
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิตามขัน้ ตอนทีผ่ สู้ าธิตทาให้ดเู ป็ นตัวอย่าง โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความ
ถูกต้องและให้คาแนะนาการปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้อง
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนฝึกปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิดว้ ยตนเองตามขัน้ ตอนทีผ่ สู้ าธิตทาให้ดเู ป็ นตัวอย่างทุกขัน้ ตอน เมื่อออกจาก
สมาธิแล้วให้นกั เรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปั ญญา โดยมีครูช่วยให้คาแนะนา
ในการปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
นักเรียนแต่ละคนฝึกปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิจนมีความชานาญ (นอกเวลาเรียน) แล้วรายงานผลต่อครูอย่างสม่าเสมอ
โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
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เรื่องที่ 2 ฝึ กการยืน เดิ น นัง่ และนอน อย่างมีสติ

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูให้นกั เรียนร่วมกันฝึกร้องเพลงเกีย่ วกับการยืน เดิน นัง่ นอน อย่างมีสติ และฝึกปฏิบตั กิ ารยืนเดิน นัง่ และ
นอน อย่างมีสติ
2. ครูให้นกั เรียนแต่ละคนศึกษาความรูเ้ รื่อง การยืน เดิน นัง่ และนอน อย่างมีสติ จากหนังสือเรียน
3. ครูให้นกั เรียนร้องเพลงพร้อมกัน จากนัน้ ให้ตวั แทนนักเรียนออกมาสาธิตการยืน เดิน นัง่ และนอน อย่างมีสติ
ตามขัน้ ตอน การเตรียมตัว การสารวมใจ โดยมีครูคอยอธิบายทุกขัน้ ตอน
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบตั ติ นในการยืน เดิน นัง่ และนอน อย่างมีสติ ตามแบบอย่างผูส้ าธิตทุกขัน้ ตอน
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนแต่ละคนฝึกปฏิบตั ติ นในการยืน เดิน นัง่ และนอน อย่างมีสติ โดยไม่ตอ้ งมีแบบ ครูคอยให้คาแนะนาใน
การปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องเป็ นรายบุคคล
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
ครูมอบหมายให้นกั เรียนแต่ละคนฝึกปฏิบตั ติ นในการยืนสมาธิ ฝึกเดินด้วยสติ ฝึกนังสมาธิ
่
ฝึกนอนกับสติ
(นอกเวลาเรียน) แล้วบันทึกผลลงในใบงานที่ 2.1 เรื่อง การฝึ กสมาธิ เสร็จแล้วนาส่งครูผสู้ อนตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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เรื่องที่ 3 ฝึ กกาหนดความรู้สึก ฝึ กสมาธิ ในการฟัง อ่าน คิ ด ถาม และเขียน

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูนาดอกมะลิมาให้นกั เรียนดู แล้วตัง้ ประเด็นคาถามเพื่อให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ครูตรวจสอบ
คาตอบ
2. ครูอธิบายให้นกั เรียนทราบว่า การมองเห็น และการได้กลิน่ โดยการพิจารณาด้วยสติเป็ นการฝึกกาหนด
ความรูส้ กึ เมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิน่ ลิน้ รับรส กายสัมผัสสิง่ ทีก่ ระทบใจรับรูเ้ ป็ นธรรมารมณ์
3. ครูให้นกั เรียนแต่ละคนศึกษาความรูเ้ รื่อง ฝึกกาหนดความรูส้ กึ และฝึกให้มสี มาธิในการฟั ง อ่าน คิด ถาม
และเขียน จากหนังสือเรียน
4. ครูนานิทาน เรื่อง แบ่งของ มาอ่านให้นกั เรียนฟั ง ให้ทุกคนสรุปข้อความทีค่ รูอ่าน ครูตรวจสอบผูท้ ส่ี ามารถ
สรุปผลจากการฟั งได้ใจความมากทีส่ ุด
5. ครูให้นกั เรียนอ่านนิทาน เรื่อง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ และให้ทุกคนเขียนสรุปใจความจากการอ่าน ภายในเวลา 2
นาที ครูชมเชยผูท้ ส่ี ามารถสรุปใจความได้สมบูรณ์ทส่ี ุด
6. ครูอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจว่า การมีสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียนนัน้ มีความจาเป็ น
สาหรับการเรียนหนังสือ
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
ครูให้นกั เรียนทุกคนปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างทีค่ รูอธิบายเกีย่ วกับการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนเลือกอ่านข้อความ 1 ข้อความ แล้วนามาคิดและเขียนสรุปด้วยความตัง้ ใจแน่วแน่ แล้วเล่าให้ครูฟังถึงผลที่
ได้รบั จากนัน้ ครูชมเชยการพัฒนาตนในการฝึกให้มสี มาธิในการอ่าน
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
ครูมอบหมายให้นกั เรียนทุกคนฝึกการอ่าน การฟั ง การคิด การถาม การเขียนอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ส่งผลดีต่อการเรียน
• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนฝึ กสมาธิ 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)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
ตัวอย่างนิทาน
ดอกมะลิ
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การฝึกสมาธิ

9.2 แหล่งการเรียนรู้

- วิทยากร
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการทาสมาธิเบื้ องต้น
รายการประเมิ น

คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
พอใช้ (2)

ดี (3)

ปรับปรุง (1)

1. การสวดมนต์ไหว้พระ
และกล่าวบทสวด
แผ่เมตตา

มีความตัง้ ใจในการสวดมนต์
ไหว้พระและแผ่เมตตาทุกครัง้
ในห้องเรียน

มีความตัง้ ใจในการสวดมนต์
ไหว้พระและแผ่เมตตา
ในห้องเรียน เป็ นส่วนใหญ่

มีความตัง้ ใจในการสวดมนต์
ไหว้พระและแผ่เมตตา
ในห้องเรียนเป็ นบางครัง้

2. การยืน เดิ น นัง่ และนอน
อย่างมีสติ ในกิ จกรรมที่

ยืน เดิน นัง่ และนอนอย่างมีสติ
ในกิจกรรมทีก่ าหนด ครบทุก
กิจกรรม และทาอย่างมีสติ

ยืน เดิน นัง่ และนอนอย่างมีสติ
ในกิจกรรมทีก่ าหนด เกือบครบ
ทุกกิจกรรม

ยืน เดิน นัง่ และนอนอย่างมี
สติในกิจกรรมทีก่ าหนด
ไม่ครบทุกกิจกรรม

3. การมีสมาธิ ในการฟัง การ มีสมาธิในการฟั ง การอ่าน
การคิด การถาม และการเขียน
อ่าน การคิ ด การถาม
ตามกิจกรรมทีก่ าหนด
และการเขียน
ทุกกิจกรรม

มีสมาธิในการฟั ง การอ่าน
การคิด การถาม และการเขียน
ตามกิจกรรมทีก่ าหนด
เป็ นส่วนใหญ่

มีสมาธิในการฟั ง การอ่าน
การคิด การถาม และการ
เขียนตามกิจกรรมทีก่ าหนด
เป็ นบางกิจกรรม

กาหนด

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7

พอใช้

ต่ากว่า 5

ปรับปรุง
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดเป็ นความหมายของคาว่า สัมปชัญญะ
ก. ความนึกได้
ข. ความรูส้ กึ ได้
ค. ความไม่เผลอ
ง. ความรูต้ วั เองอยู่เสมอ

6. ใครมีสมาธิในการฟั ง
ก. ติก๊ ตัง้ ใจฟังเพื่อนขณะทีเ่ พื่อนพูด
ข. ฟ้ าทาการบ้านขณะทีค่ รูกาลังพูด
ค. กุง้ คิดถึงเรื่องอื่น ขณะทีค่ รูกาลังพูด
ง. นุ้ยคุยกับเพื่อนเบาๆ ขณะทีค่ รูกาลังพูด

2. การพิจารณาไตร่ตรองจากสภาพแวดล้อม เป็ นปัญญาที่
เกิดจากทางใด
ก. สุตมยปัญญา
ข. สติสมั ปชัญญะ
ค. จินตามยปั ญญา

7. ขณะทีก่ ล่าวคาอธิษฐาน ควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. ทาจิตใจให้แน่วแน่
ข. ประนมมือระหว่างอก
ค. ยืนตรง ปล่อยแขนตามสบาย
ง. หลับตา และประนมมือระหว่างอก

ง. ภาวนามยปั ญญา
3. ปั ญญาทีเ่ กิดจากการเรียนรูด้ ว้ ยการอ่าน การฟั ง
เป็ นปั ญญาทีเ่ กิดจากทางใด
ก. สุตมยปัญญา
ข. สติสมั ปชัญญะ
ค. ภาวนามยปั ญญา
ง. จินตามยปั ญญา
4. การแผ่เมตตา เกิดผลดีอย่างไรต่อผูป้ ฏิบตั ิ
ก. ช่วยให้เห็นใจผูอ้ ่นื
ข. อบรมจิตใจให้สะอาด
ค. ฝึกจิตให้เกิดความสงบ
ง. ช่วยขจัดความเห็นแก่ตวั

8. บุคคลในข้อใด ฝึกการเดินอย่างมีสติได้อย่างถูกต้อง
ก. ร้องเพลงยืนสมาธิเบาๆ 3 เทีย่ ว
ข. กาหนดพอง-ยุบ ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจิตจะสงบ
ค. ฝึกเดินเป็ นวงกลม เวียนขวาตามเข็มนาฬิกา
ง. ฝึกเดินเป็ นวงกลม เวียนซ้ายทวนเข็มนาฬิกา
9. เมื่อได้กลิน่ ดอกมะลิ ข้อใดเป็ นการฝึกกาหนดความรูส้ กึ
ได้อย่างถูกต้อง
ก. ดอกมะลิหนอ
ข. หยิบดอกมะลิหนอ
ค. เห็นดอกมะลิหนอ
ง. กลิน่ ดอกมะลิหนอ
10. ข้อใดเป็ นการฝึกสมาธิในการถามคาถามได้ถูกต้อง
และเหมาะสม
ก. ใช้คาถามทีต่ รงประเด็น
ข. ใช้คาถามทีแ่ สดงภูมริ ู้
ค. ใช้คาถามทีว่ กวน เพื่อทดสอบไหวพริบ
ง. ใช้คาถามทีย่ าก เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์

5. จุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิ คืออะไร
ก. เพื่อให้เรียนเก่ง
ข. เพื่อให้มจี ติ มั ่นคง
ค. เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
ง. เพื่อให้คนรอบข้างรักใคร่

ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 6
1. ง

2. ค

3. ก

4. ง

5. ข

6. ก

7. ก

8. ค

9. ง

10. ก

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การบริหารจิ ตและเจริญปั ญญา
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การบริหารจิตและเจริญปั ญญาเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญในการพัฒนาตนเองให้เป็ นคนมีคุณธรรมและใช้ชวี ติ ได้อย่างมีความสุข
จึงจาเป็ นจะต้องหมันฝึ
่ กฝนการบริหารจิตและเจริญปั ญญาให้เป็ นนิสยั
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/6

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมายของสติสมั ปชัญญะ สมาธิ และปั ญญาได้
2) บอกวิธปี ฏิบตั แิ ละประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปั ญญาได้
3) เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ไหว้พระ และสวดมนต์ไหว้พระได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

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

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
246

พระพุทธศาสนา ป.5

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2. วิทยากร

4. นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
สารวมใจ และตัดความกังวลต่างๆ
5. ครูสาธิตการทาสมาธิ โดยครูเป็ นผูอ้ ธิบายขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ิ
ควบคู่กนั ดังนี้
1) นังขั
่ ดสมาธิขาขวาทับขาซ้าย นั ่งตัวตรง วางมือขวาทับมือซ้าย
แล้วกาหนดสติให้ม ั ่น
2) กาหนดลมหายใจ เข้า-ออก
3) ภาวนาเมื่อหายใจเข้าว่า “พุท” เมื่อหายใจออกให้ภาวนาว่า “โธ”
ทาไปเรื่อยๆ สบายๆ ไม่เร่งรีบ สงบนิ่ง โดยมีสติสมั ปชัญญะ
รูส้ กึ ตัวอยู่เสมอ
4) เมื่อออกจากสมาธิให้กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครัง้
แผ่เมตตา และกรวดน้า
6. ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรูเ้ รื่อง การบริหารจิตและ
เจริญปั ญญา จากหนังสือเรียน
7. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

• นักเรียนได้ข้อคิ ด เพื่อนาไปปฏิ บตั ิ ตนในการทา
สมาธิ อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
แหล่งการเรียนรู้ : วิทยากร

นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิตามขัน้ ตอนทีผ่ สู้ าธิต
ทาให้ดเู ป็ นตัวอย่าง โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องและให้คาแนะนา
การปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้อง

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :

คาถามกระตุ้นความคิ ด

—

1. นักเรียนฝึกปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิดว้ ยตนเองตามขัน้ ตอนทีผ่ สู้ าธิต

• นักเรียนมีอปุ สรรคในการทาสมาธิ อย่างไรบ้าง
และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ทาให้ดเู ป็ นตัวอย่างทุกขัน้ ตอน เมื่อออกจากสมาธิแล้วให้นักเรียน
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญ
ปั ญญา โดยมีครูช่วยให้คาแนะนาการปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : −

นักเรียนแต่ละคนฝึกการปฏิบตั ติ นในการทาสมาธิจนมีความชานาญ
(นอกเวลาเรียน) แล้วรายงานผลต่อครูอย่างสม่าเสมอ โดยครูเป็ นผู้
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

- หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
8.2 แหล่งการเรียนรู้

- วิทยากร
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เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

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
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

รายการประเมิ น
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

251

พระพุทธศาสนา ป.5

ระดับคะแนน
3

2

1

แบบประเมิ น

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 ฝึ กการยืน เดิน นัง่ และนอน อย่างมีสติ
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การฝึกสติและสมาธิมหี ลายวิธี และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ ฏิบตั ใิ นด้านการเรียนและการทางาน ทัง้ ยังเป็ นพืน้ ฐาน
ทีส่ าคัญของการปฏิบตั ธิ รรม ซึง่ สามารถทาให้ควบคุมกาย วาจา และใจได้อย่างเหมาะสม
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/6

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- บอกวิธี และฝึกการยืน เดิน นัง่ และนอน อย่างมีสติได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา
- ฝึกการยืน การเดิน การนัง่ และการนอนอย่างมีสติ
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
สื่อการเรียนรู้ :

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2. ตัวอย่างเพลง

4. ครูให้นักเรียนร่วมกันฝึกร้องเพลงเกีย่ วกับการยืน เดิน นัง่ นอน
อย่างมีสติ และฝึกปฏิบตั กิ ารยืน เดิน นัง่ และนอน อย่างมีสติ ดังนี้
- เพลงยืนสมาธิ
- เพลงเดินด้วยสติ
- เพลงนั ่งสมาธิ
- เพลงบูชาผูม้ พี ระคุณ
- เพลงนอนกับสติ
5. ครูให้นักเรียนร้องเพลงพร้อมกัน โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อร้องและทานอง
6. ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรูเ้ รื่อง ฝึกการยืน เดิน นัง่
และนอน อย่างมีสติ จากหนังสือเรียน
7. ครูให้ตวั แทนนักเรียนออกมาสาธิตการปฏิบตั ติ นในการยืน เดิน
นัง่ และนอน อย่างมีสติ ตามขัน้ ตอน การเตรียมตัว การสารวมใจ
โดยมีครูคอยอธิบายทุกขัน้ ตอน ดังนี้
1) ฝึกยืนสมาธิ
2) ฝึกเดินด้วยสติ
3) ฝึกนังสมาธิ
่
4) ฝึกนอนกับสติ
8. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

• ในขณะที่นักเรียนร้องเพลงนัน้ นักเรียนสามารถ
ทาสมาธิ ได้อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : −

นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบตั ติ นในการยืน เดิน นัง่ และนอน อย่างมีสติ
ตามแบบอย่างผูส้ าธิตทุกขัน้ ตอน

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนแต่ละคนฝึกปฏิบตั ติ นในการยืน เดิน นัง่ และนอน อย่างมี
สติ โดยไม่ตอ้ งมีแบบ ครูคอยให้คาแนะนาในการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง
เป็ นรายบุคคล
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• นักเรียนมีวิธีการปฏิ บตั ิ ตนในการยืน เดิ น นัง่
และนอน อย่างมีสติ อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนฝึกปฏิบตั ติ นในการยืนสมาธิ
ฝึกเดินด้วยสติ ฝึกนังสมาธิ
่
ฝึกนอนกับสติ (นอกเวลาเรียน) แล้วบันทึกผล
ลงในใบงานที่ 2.1 เรื่อง ฝึ กสมาธิ เสร็จแล้วนาส่งครูผสู้ อนตามระยะเวลา
ทีก่ าหนด

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2) เพลงยืนสมาธิ เพลงเดินด้วยสติ เพลงนังสมาธิ
่
เพลงนอนกับสติ เพลงบูชาผูม้ พี ระคุณ
3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การฝึกสมาธิ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

- วิทยากร
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เอกสารประกอบการสอน
เพลงยืนสมาธิ
เนื้อร้องและทานอง : ศ. อาไพ สุจริตกุล

มือกุมกัน แล้วก็ยนื ตรง (ซ้า) ยืนหนอ ยืนหนอ ยืนหนอ ยืนตรง
เพลงเดิ นด้วยสติ
เนื้อร้องและทานอง : ศ. อาไพ สุจริตกุล

ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เราเชื่อฟั ง ทาแต่ความดี

เพลงนัง่ สมาธิ
เนื้อร้องและทานอง : ศ. อาไพ สุจริตกุล

นังขั
่ ดสมาธิให้ดี สองมือวางทับกันทันที
หลับตาตัง้ ตัวตรงซี ตัง้ สติให้ดี
ภาวนาในใจ พอง – ยุบ – พอง – ยุบ... พอง – ยุบ – พอง – ยุบ...
เพลงบูชาผู้มีพระคุณ
เนื้อร้องและทานอง : ศ. อาไพ สุจริตกุล

พุทธัง วันทามิ ธัมมัง วันทามิ สังฆัง วันทามิ พวกหนู บูชาพระรัตนตรัย
หนูไหว้พระพุทธ ไหว้พระธรรม พระสงฆ์ คุณพ่อ คุณแม่
คุณครู อาจารย์ ผูม้ คี ุณทุกท่าน หนูจะเป็ นคนดี

เพลงนอนกับสติ
เนื้อร้องและทานอง : ศ. อาไพ สุจริตกุล

ตัวเอนลง
หลับตาลองนึกดูก่อน
พอง ยุบ
พอง ยุบ ในใจ
พอง ยุบ

มือเท้าลงถึงนอน
เวลานอนเคลื่อนไหวตรงพุง
พอง ยุบ พอง ยุบ
จน นอน หลับไป
พอง ยุบ พอง ยุบ
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ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง การฝึ กสมาธิ
คาชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มเลือกฝึกสมาธิดว้ ยอิรยิ าบถ ยืน เดิน นัง่ หรือนอน แล้วบันทึกผล

ฝึ กสมาธิ ด้วยอิ ริยาบถ

 ขัน้ ตอนในฝึ กสมาธิ

 ผลที่ได้รบั จากการฝึ กสมาธิ
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ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง การฝึ กสมาธิ

เฉลย

คาชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มเลือกฝึกสมาธิดว้ ยอิรยิ าบถ ยืน เดิน นัง่ หรือนอน แล้วบันทึกผล

ฝึ กสมาธิ ด้วยอิ ริยาบถ

 ขัน้ ตอนในฝึ กสมาธิ

 ผลที่ได้รบั จากการฝึ กสมาธิ

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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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
2
1

คะแนน
คะแนน
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

รายการประเมิ น
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
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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

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 3 ฝึ กกาหนดความรูส้ ึก ฝึ กสมาธิในการฟัง
อ่าน คิด ถาม และเขียน
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การฝึกสมาธิในการฟั ง อ่าน คิด ถาม และเขียน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ ผูป้ ฏิบตั ใิ นด้านการเรียน และการทางาน
ซึง่ สามารถทาให้การเรียน และการทางานประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/6

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) ฝึกกาหนดความรูส้ กึ ได้
2) ฝึกสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียนได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา
- ฝึกการกาหนดรูค้ วามรูส้ กึ เมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิน่ ลิ้นลิม้ รส กายสัมผัสสิง่ ทีม่ ากระทบ
ใจรับรูธ้ รรมารมณ์
- ฝึกให้มสี มาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
สื่อการเรียนรู้ :

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
3. ดอกมะลิ

2. นิทาน

7. ครูนาดอกมะลิมาให้นักเรียนดู แล้วตัง้ ประเด็นคาถาม เพื่อให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้
- ดอกไม้ทค่ี รูนามาแสดงหน้าชัน้ เรียน เรียกว่า ดอกอะไร
- ดอกไม้ทค่ี รูนามาแสดงหน้าชัน้ เรียนมีสอี ะไร
- ดอกไม้ทค่ี รูนามาแสดงหน้าชัน้ เรียนมีกลิน่ หรือไม่ อย่างไร
8. ครูตรวจสอบคาตอบ และถามนักเรียนว่า นักเรียนสามารถบอกสี
และกลิน่ ของดอกมะลิได้ถูกต้อง เพราะอาศัยอวัยวะใดในการรับรู้
ข้อมูลดังกล่าว (สามารถบอกสีได้จากตาทีม่ องเห็น และสามารถ
บอกกลิน่ ได้จากจมูกทีร่ บั กลิน่ หอมของดอกมะลิ)
9. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า การมองเห็น และการได้กลิน่
โดยการพิจารณาด้วยสติเป็ นการฝึกกาหนดความรูส้ กึ เมื่อตาเห็น
รูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิน่ ลิน้ รับรส กายสัมผัสสิง่ ทีม่ ากระทบใจ
รับรูเ้ ป็ นธรรมารมณ์
10.
ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรูเ้ รื่อง ฝึกกาหนด
ความรูส้ กึ และ
ฝึกให้มสี มาธิในการฟัง อ่าน คิด ถาม และเขียน จากหนังสือเรียน
11. ครูนานิทาน เรื่อง แบ่งของ มาอ่านให้นักเรียนฟัง ให้ทุกคนสรุป
ข้อความทีค่ รูอ่าน โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง
12.
ครูให้นักเรียนอ่านนิทาน เรื่อง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ และ
ให้ทุกคน
เขียนสรุปใจความจากการอ่าน ภายในเวลา 2 นาที จากนัน้ ครู
ชมเชยผูท้ ส่ี ามารถสรุปใจความได้สมบูรณ์ทส่ี ุด
13.
ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การมีสมาธิในการฟั ง การอ่าน
การคิด การถาม และการเขียนนัน้ มีความจาเป็ นสาหรับการ
เรียนหนังสือ
14.
นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
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คาถามกระตุ้นความคิ ด
• ในการฟังเรื่องราวต่างๆ ให้ได้ใจความนัน้
นักเรียนคิ ดว่า ควรปฏิ บตั ิ ตนอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : −

ครูให้นักเรียนทุกคนปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างทีค่ รูอธิบายเกีย่ วกับ
การฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนเลือกอ่านข้อความ 1 ข้อความ แล้วนามาคิดและเขียนสรุป
ด้วยความตัง้ ใจแน่วแน่ แล้วเล่าให้ครูฟังถึงผลทีไ่ ด้รบั จากนัน้ ครูชมเชย
การพัฒนาตนในการฝึกให้มสี มาธิในการอ่าน

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูมอบหมายให้นักเรียนทุกคนฝึกการอ่าน การฟั ง การคิด การถาม
และการเขียนอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ส่งผลดีต่อการเรียน
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

• นักเรียนมีวิธีการอ่าน การฟัง การคิ ด การถาม
อย่างมีสมาธิ อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนฝึ กสมาธิ เบือ้ งต้น โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวบทสวดแผ่เมตตา
2) การยืน เดิน นัง่ และนอน อย่างมีสติในกิจกรรมทีก่ าหนด
3) การมีสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรือ่ ง จิ ตสงบ พบความสุข
7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
สังเกตการทาสมาธิเบือ้ งต้น

เครื่องมือ
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
แบบประเมินการทาสมาธิเบือ้ งต้น

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
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เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

2) นิทาน เรื่อง แบ่งของ นิทาน เรื่อง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่
3) ดอกมะลิ
8.2 แหล่งการเรียนรู้
−

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการทาสมาธิเบื้ องต้น
ลาดับที่
1
2
3

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวบทสวดแผ่เมตตา
การยืน เดิน นัง่ และนอน อย่างมีสติในกิจกรรมทีก่ าหนด
การมีสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
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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เอกสารประกอบการสอน
นิ ทาน เรื่อง แบ่งของ
ชาวนาผูห้ นึ่งมีบุตรสาวอยู่สองคน วันหนึ่งอยากจะทดลองปั ญญาของบุตรทัง้ สองจึงส่งแตงโมให้บุตรทัง้ สอง
1 ใบ โดยบอกว่าให้ทงั ้ สองไปแบ่งกันกินให้เท่าๆ กัน เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งโต้เถียงทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องได้มากได้น้อย
ถ้าแบ่งไม่ได้เท่าๆ กันเกิดทุ่มเถียงกันขึน้ เมื่อใด ก็จะต้องถูกลงโทษทัง้ สองคน เด็กทัง้ สอง เมื่อได้รบั แตงโมมาแล้วไม่รู้
ว่าจะผ่าแบ่งกันอย่างไรจึงจะได้สว่ นเท่าๆ กัน ด้วยเกรงจะต้องถูกทาโทษ ในทีส่ ุดจึงตกลงกันในวิธกี ารดังนี้ โดยทีเ่ ด็ก
ทัง้ สองเห็นว่า เป็ นวิธที ย่ี ุตธิ รรม คือ ถ้าหากใครเป็ นผู้ผ่าแตงโมออกเป็ นสองซีก ผูน้ นั ้ จะต้องเป็ นฝ่ ายเลือกทีหลัง
และจะต้องยอมให้ฝ่ายทีไ่ ม่ใช่เป็ นคนผ่าเลือกก่อน ทัง้ นี้กเ็ พือ่ ป้ องกันไม่ให้คนผ่าลาเอียง โดยผ่าเป็ นชิ้นโตชิน้ หนึ่งและ
ชิน้ เล็กชิน้ หนึ่ง แล้วคนผ่ารีบเลือกเอาชิน้ โตเป็ นของตนเองเสียก่อน เมื่อเด็กทัง้ สองได้ผ่าแตงโมแบ่งกันเสร็จแล้ว
จึงรีบวิง่ ไปเล่าให้บดิ าฟั ง บิดามีความพอใจในสติปัญญาของเด็กทัง้ สองนัน้ มาก

ที่มา : http://นิทานพืน้ บ้าน.whitemedia.org/

นิ ทาน เรื่อง ก่องข้าวน้ อยฆ่าแม่
ครอบครัวของชายหนุ่มคนหนึ่งกาพร้าพ่อ เขาไถนาอยู่นานจนสาย ตะวันขึน้ สูงแล้วรูส้ กึ เหน็ดเหนื่อย
อ่อนเพลียมากกว่าปกติ และหิวข้าวมากกว่าทุกวัน ปกติแล้วแม่ผชู้ ราจะมาส่งก่องข้าวให้ทุกวัน แต่วนั นี้กลับมาช้า
ผิดปกติ ด้วยความรูส้ กึ กระวนกระวายใจยิง่ สายตะวันขึน้ สูงแดดยิง่ ร้อนความหิวกระหายยิง่ ทวีคณ
ู ขึน้ ทันใดนัน้ เขา
มองเห็นแม่เดินเลียบมาตามคันนาพร้อมก่องข้าวน้อยๆ เขารูส้ กึ ไม่พอใจทีแ่ ม่เอาก่องข้าวน้อยนัน้ มาช้ามาก ด้วย
ความหิวกระหายจนตาลาย อารมณ์พลุ่งพล่าน เขาคิดว่าข้าวในก่องข้าวน้อยนัน้ คงกินไม่อมิ่ เป็ นแน่ จึงเอ่ยต่อว่าแม่
ของตนว่า “อีแก่ ไปทาอะไรอยู่จงึ มาส่งข้าวให้กูกนิ ช้านัก ก่องข้าวก็เอามาแต่ก่องน้อยๆ กูจะกินอิม่ หรือ?” ผูเ้ ป็ นแม่
เอ่ยปากตอบลูกว่า “ถึงก่องข้าวจะน้อยก็น้อยต้อนแต้นแน่นในดอกลูกเอ๋ย ลองกินเบิง่ ก่อน”
ความหิว ความเหน็ดเหนื่อย ความโมโห หูออ้ื ตาลาย ไม่ยอมฟั งเสียงใดๆ เกิดบันดาลโทสะอย่างแรงกล้า คว้าได้ไม้
แอกน้อยเข้าตีแม่ทแ่ี ก่ชราจนล้มลงแล้วก็เดินไปกินข้าว กินข้าวจนอิม่ แล้วแต่ขา้ วยังไม่หมดกล่อง จึงรูส้ กึ ผิดชอบชัวดี
่
รีบวิง่ ไปดูอาการของแม่และเข้าสวมกอดแม่ อนิจจา แม่สน้ิ ใจไปเสียแล้ว
ที่มา : http://นิทานพืน้ บ้าน.whitemedia.org/
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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
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

270

พระพุทธศาสนา ป.5

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
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

รายการประเมิ น
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
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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

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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บันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
ตอนที่ 1

นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ป.5/6)
 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

