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

ป.6/6

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตเจริญปัญญา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การสวดมนต์แผ่เมตตา มีสติ เป็ นพืน้ ฐานของการบริหารจิตและการเจริญปั ญญา
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 ากระทบใจ
รับรูธ้ รรมารมณ์
- ฝึกให้มสี มาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์

2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
การฝึกสติและการทาสมาธิ
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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
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

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

- สังเกตการฝึกสติและการทาสมาธิ
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 ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นกั เรียนดูภาพกิจกรรมของบุคคลในอิรยิ าบถต่างๆ แล้วให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นว่า บุคคลดังกล่าว
จะทากิจกรรมหรือทางานได้ผลดีจะต้องปฏิบตั ติ นอย่างไร
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า การมีสติสมั ปชัญญะจะทาให้สามารถทางานต่างๆ ให้สาเร็จได้ตาม
เป้ าหมาย ป้ องกันความผิดพลาด
ขัน้ สอน
ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง การบริหารจิตและ
การเจริญปั ญญา ในหัวข้อต่อไปนี้
1) ความหมายของสติสมั ปชัญญะ สมาธิ และปั ญญา
2) การบาเพ็ญสมาธิ
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาเสนอความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาในขัน้ ที่ 1 มาอภิปรายแลกเปลีย่ นในประเด็นสาคัญ
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบริ หารจิ ตและเจริ ญปัญญา โดยให้สมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่มสนทนาแลกเปลีย่ นความรู้ เมื่อได้ขอ้ สรุปแล้วจึงตอบคาถามในใบงาน
3. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 1.1 ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของใบงานปรับปรุงและแก้ไข
ในกรณีทไ่ี ม่ถูกต้อง
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้

นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการทาสมาธิของตนเองหรือการทาสมาธิของคนทีน่ กั เรียนรูจ้ กั แล้ววิเคราะห์ประโยชน์
ของการบริหารจิตและเจริญปั ญญา
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ

1. ครูนานักเรียนฝึกสมาธิตามหลักอานาปานัสสติ ประมาณ 5-10 นาที
2. นักเรียนแต่ละคนฝึกสมาธิตามวิธอี านาปานัสสติ คือ กาหนดลมหายใจเข้าออกตามทีค่ รูฝึกเสมอนอกเวลาเรียน
และบันทึกผลการปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ
ขัน้ สรุป
นักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการทาสมาธิตามแบบอานาปานัสสติ และผลทีไ่ ด้รบั
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เรื่องที่ 2 สมาธิ เบือ้ งต้น

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูให้นกั เรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา จากนัน้ ครูให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นว่า ทาไมจึงต้องมี
การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวแผ่เมตตาก่อนทาสมาธิ
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า การราลึกถึงคุณพระรัตนตรัย มีจุดมุ่งหมายให้จติ ใจสงบ สุขุมเยือกเย็น
และเป็ นสมาธิ
3. ครูนานักเรียนฝึกสมาธิดว้ ยการยืน เดิน นัง่ นอน อย่างมีสติ หรือให้นกั เรียนปฏิบตั ติ ามวีดทิ ศั น์
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
นักเรียนฝึกปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการยืน เดิน นัง่ และนอน อย่างมีสติตามแบบอย่างจากครู หรือจากวีดทิ ศั น์ และฝึก
กาหนดรูค้ วามรูส้ กึ ต่างๆ เป็ นการฝึกเมื่ออายตนะทัง้ 6 ไปสัมผัสกับสิง่ ภายนอก
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนแต่ละคนฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับการยืน เดิน นัง่ และนอน อย่างมีสติ โดยมีครูช่วยให้คาแนะนาการปฏิบตั ติ นที่
ถูกต้องเหมาะสม จากนัน้ ฝึกกาหนดรูค้ วามรูส้ กึ ต่างๆ
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. นักเรียนฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองเกีย่ วกับการยืน เดิน นัง่ และนอนอย่างมีสติ และฝึกกาหนดรูค้ วามรูส้ กึ ต่างๆ จน
เกิดความชานาญ
2. ครูให้นกั เรียนฝึกสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การเขียน และการถามจนเกิดความชานาญ
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของการทาสมาธิเบือ้ งต้น
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนฝึ กสติ และทาสมาธิ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรือ่ ง จิ ตสงบ พบความสุข
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2540. แนวทางปฏิ บตั ิ ในสติ ปัฏฐาน. กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(2) เทพวิสุทธิกวี (พิจติ ร ฐิตวณฺโณ), พระ. 2540. บทอบรมกรรมฐาน. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(3) เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.6.
นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า.
3) วีดทิ ศั น์ เรื่อง การทาสมาธิเบือ้ งต้น
4) บัตรภาพ
5) ใบความรูท้ ่ี 2.1 เรื่อง ท่าฝึกการทาสมาธิ
6) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปั ญญา
9.2 แหล่งการเรียนรู้

−
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการฝึ กสติและการทาสมาธิ
รายการประเมิ น
1. การฝึ กการยืน เดิ น นัง่
และนอน อย่างมีสติ

คาอธิ บายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
พอใช้ (2)

ดี (3)

ฝึกการยืน เดิน นัง่ และนอน
อย่างมีสติ ครบทัง้ 4 กิจกรรม

ฝึกการยืน เดิน นัง่ และนอน
อย่างมีสติได้ 3 กิจกรรม

ปรับปรุง (1)
ฝึกการยืน เดิน นัง่ และนอน
อย่างมีสติได้ 2 กิจกรรม

2. การฝึ กกาหนดรู้ความรูส้ ึก ฝึกกาหนดรูค้ วามรูส้ กึ ของ
ประสาทสัมผัสทัง้ 6 ตาม
ของประสาทสัมผัสทัง้ 6
แบบอย่างได้ถูกต้องทุกขัน้ ตอน

ฝึกกาหนดรูค้ วามรูส้ กึ ของ
ฝึกกาหนดรูค้ วามรูส้ กึ ของ
ประสาทสัมผัสทัง้ 6 ตาม
ประสาทสัมผัสทัง้ 6 ตาม
แบบอย่างได้ถูกต้องบางขัน้ ตอน แบบอย่าง แต่ไม่ถูกต้อง

3. การมีสมาธิ ในการฟัง
การอ่าน การคิ ด การถาม
และการเขียน

มีสมาธิในการฟั ง การอ่าน การ
คิด การถาม และการเขียนตาม
กิจกรรมทีก่ าหนดเป็ นส่วนใหญ่

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

มีสมาธิในการฟั ง การอ่าน การ
คิด การถาม และการเขียนตาม
กิจกรรมทีก่ าหนดทุกกิจกรรม

มีสมาธิในการฟั ง การอ่าน
การคิด การถาม และการ
เขียนตามกิจกรรมทีก่ าหนด
เป็ นบางกิจกรรม

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7
ต่ากว่า 5

พอใช้
ปรับปรุง
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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 นไปตลอดเวลา
แสดงว่าขาดสิง่ 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 ญญา หมายถึงข้อใด
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 สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา ทาให้มสี ติเป็ นพืน้ ฐานของสมาธิ
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.6/6

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตเจริญปัญญา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายความหมายและประโยชน์ของสติสมั ปชัญญะ สมาธิ และปั ญญาได้
2) ปฏิบตั ติ นตามขัน้ ตอนการบาเพ็ญสมาธิได้ถูกต้อง
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) ทักษะการวิเคราะห์
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 ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน


นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรือ่ ง จิ ตสงบ พบความสุข

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

3. ครูให้นักเรียนดูภาพกิจกรรมของบุคคลในอิรยิ าบถต่างๆ แล้วให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า บุคคลดังกล่าวจะทากิจกรรมหรือ
ทางานได้ผลดีจะต้องปฏิบตั ติ นอย่างไร
4. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การมีสติสมั ปชัญญะจะทา
ให้สามารถทางานต่างๆ ให้สาเร็จได้ตามเป้ าหมาย ป้ องกันความ
ผิดพลาด

ขัน้ สอน
สื่อการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 1.1

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ 5-7 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง การบริหารจิตและการเจริญปั ญญา จาก
หนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ในหัวข้อต่อไปนี้
3) ความหมายของสติสมั ปชัญญะ สมาธิ และปัญญา
4) การบาเพ็ญสมาธิ
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาเสนอความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาในขัน้ ที่ 1 มา
อภิปรายแลกเปลีย่ นในประเด็นสาคัญ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบริหารจิ ต
และเจริญปัญญา โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสนทนา
แลกเปลีย่ นความรู้ เมื่อได้ขอ้ สรุปแล้วตอบคาถามในใบงาน
6. ครูเฉลยคาตอบในใบงานที่ 1.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบงาน ปรับปรุงและแก้ไขในกรณีทไ่ี ม่ถูกต้อง
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ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมิ นค่าความรู้
นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการทาสมาธิของตนเองหรือการทาสมาธิ
ของคนทีน่ ักเรียนรูจ้ กั แล้ววิเคราะห์ประโยชน์ของการบริหารจิตและ
เจริญปั ญญา
ขัน้ ที ่ 4 พิ สจู น์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ
3. ครูนานักเรียนฝึกสมาธิตามหลักอานาปานัสสติ ประมาณ
5-10 นาที
4. นักเรียนแต่ละคนฝึกสมาธิตามวิธอี านาปานัสสติ คือ กาหนด
ลมหายใจเข้าออกตามทีค่ รูฝึกเสมอนอกเวลาเรียน และบันทึกผล
การปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการทาสมาธิตามแบบอานาปานัสสติ
และผลทีไ่ ด้รบั

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

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
ใบงานที่ 1.1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

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

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้
1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2540. แนวทางปฏิ บตั ิ ในสติ ปัฏฐาน. กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(2) เทพวิสุทธิกวี (พิจติ ร ฐิตวณฺโณ), พระ. 2540. บทอบรมกรรมฐาน. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย.
(3) เอกรินทร์ สีม่ หาศาล และคณะ. 2551. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.6.
นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า.
3) บัตรภาพ
4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา
8.2 แหล่งการเรียนรู้
—
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บัตรภาพ อิ ริยาบถของบุคคลที่แสดงถึงการมีสติ และสมาธิ

ภาพการแกะสลักไม้

ภาพการขับรถ

ภาพการอ่านหนังสือ

ภาพนักบิ นขับเครื่องบิ น

248

พระพุทธศาสนา ป.6

ใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง การบริหารจิ ตและเจริญปั ญญา
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. สติ หมายถึงอะไร

2. สัมปชัญญะ หมายถึงอะไร

3. สมาธิ หมายถึงอะไร

4. ปั ญญา หมายถึงอะไร

5. จิตทีไ่ ม่มสี มาธิ จะมีลกั ษณะอย่างไร

6. เพราะเหตุใด สติสมั ปชัญญะจึงเป็ นธรรมทีม่ อี ุปการะมาก
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7. ปั ญญาสามารถเกิดขึน้ ได้ดว้ ยวิธใี ดบ้าง

8. ถ้านักเรียนต้องการฝึกสมาธิ ควรเตรียมตัวอย่างไร

9. การบริหารจิตและการเจริญปั ญญา มีประโยชน์อย่างไร

10. สติสมั ปชัญญะ สมาธิ ปั ญญา มีผลต่อการดาเนินชีวติ ของนักเรียนอย่างไร
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบริหารจิ ตและเจริญปั ญญา

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. สติ หมายถึงอะไร
ความระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอ การคุมใจไว้กบั กิจ หรือคุมจิตไว้กบั สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

2. สัมปชัญญะ หมายถึงอะไร
ความรูต้ วั ทัวพร้
่ อม ความเข้าใจ และรูต้ วั เองเสมอว่า ตนกาลังทาอะไรอยู่ และจะเกิดผลอย่างไร สติสมั ปชัญญะจึงอยู่ค่กู นั
โดยเมือ่ มีสติตอ้ งมีสมั ปชัญญะอยู่ค่ดู ว้ ยเสมอ เพือ่ ป้ องกันความผิดพลาดทีจ่ ะเกิดขึ้น ในทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่า
มีความสาคัญมาก เรียกสติสมั ปชัญญะว่า “ธรรมมีอุปการะมาก”

3. สมาธิ หมายถึงอะไร
การทาใจให้จดจ่ออยู่กบั สิง่ ใดสิง่ หนึง่ โดยไม่คดิ ถึงสิง่ อืน่ เช่น ขณะอ่านหนังสือ หรือทางานประดิษฐ์อยู่กส็ ารวมจิตให้จดจ่อ
คิดเฉพาะสิง่ ทีก่ าลังกระทาอยู่นนั ้ เมือ่ จิตมีสมาธิหรือจิตสงบ ปัญญาก็จะเกิดตามมา

4. ปั ญญา หมายถึงอะไร
ความรอบรู้ ความฉลาด

5. จิตทีไ่ ม่มสี มาธิ จะมีลกั ษณะอย่างไร
จิตใจวุ่นวาย ดิ้นรน กวัดแกว่ง บังคับยาก ห้ามยาก ไม่สามารถจะตัง้ อยูใ่ นอารมณ์ใดอารมณ์หนึง่ ได้นาน มักตกไปใน
อารมณ์ทตี ่ นใคร่

6. เพราะเหตุใด สติสมั ปชัญญะจึงเป็ นธรรมทีม่ อี ุปการะมาก
เพราะสติ คือความระลึกได้ นึกได้ การคุมใจไว้กบั กิจ หรือคุมจิตไว้กบั สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนสัมปชัญญะ คือ ความรูต้ วั ทัวพร้
่ อม
รูต้ วั อยู่เสมอว่าตนกาลังทาอะไรอยู่ สติสมั ปชัญญะจึงอยู่ค่กู นั โดยเมือ่ มีสติตอ้ งมีสมั ปชัญญะอยู่คดู่ ว้ ยเสมอ เพือ่ ป้ องกัน
ความผิดพลาดทีจ่ ะเกิดขึ้น
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7. ปั ญญาสามารถเกิดขึน้ ได้ดว้ ยวิธใี ดบ้าง
1) ปั ญญาเกิดจากการได้ยนิ ได้ฟัง และการได้อ่าน เป็นปั ญญาทีเ่ กิดจากการเล่าเรียน
2) ปั ญญาเกิดจากการคิด การพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผล
3) ปั ญญาเกิดจากการปฏิบตั ิ หรือเกิดจากการศึกษาอบรม แล้วนามาทดลองปฏิบตั จิ นเกิดผลสาเร็จ

8. ถ้านักเรียนต้องการฝึกสมาธิ ควรเตรียมตัวอย่างไร
-

ตัดความกังวลต่างๆ ออกไป
เลือกสถานทีท่ สี ่ งบ
ต้องไม่หวิ หรืออิม่ เกินไป
อาบน้ าชาระร่างกายให้สะอาด

9. การบริหารจิตและการเจริญปั ญญา มีประโยชน์อย่างไร
1)
2)
-

ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
จิตใจสบาย ไม่เครียดหรือวิตกกังวล
มีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว
มีประสิทธิภาพในการเรียนหรือการทางาน
ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลิกภาพ
มีความสงบทางอารมณ์ ไม่ฟ้ งุ ซ่าน
มีบุคลิกภาพเข้มแข็ง หนักแน่น ไม่หวั ่นไหว
มีความสุภาพนุ่มนวล อ่อนน้อมถ่อมตน

10. สติสมั ปชัญญะ สมาธิ ปั ญญา มีผลต่อการดาเนินชีวติ ของนักเรียนอย่างไร

(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 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

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

ป.6/6

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตเจริญปัญญา มีสติทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของสมาธิ
ในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) ปฏิบตั ติ นในการสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตาได้
2) ปฏิบตั ติ นในการฝึกสติในการยืน เดิน นัง่ และนอนได้
3) ฝึกสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม การเขียนได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา
- 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) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวนิ ยั
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3. ใฝ่ เรียนรู้

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
สื่อการเรียนรู้ : 1. วีดทิ ศั น์
2. ใบความรูท้ ่ี 2.1

4. ครูให้นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา จากนัน้ ครู
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า ทาไมจึงต้องมีการสวดมนต์บชู า
พระรัตนตรัย และกล่าวแผ่เมตตาก่อนทาสมาธิ
5. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การราลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
มีจุดมุ่งหมายให้จติ ใจสงบ สุขมุ เยือกเย็น และเป็ นสมาธิ แล้วให้
นักเรียนศึกษาความรูเ้ พิม่ เติมจากใบความรูท้ ่ี 2.1 เรื่อง ท่าฝึก
การทาสมาธิ
6. ครูนานักเรียนฝึกสมาธิดว้ ยการยืน เดิน นัง่ นอน อย่างมีสติ หรือ
ให้นักเรียนปฏิบตั ติ ามวีดทิ ศั น์

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : 1. วีดทิ ศั น์
2. ใบความรูท้ ่ี 2.1

1. นักเรียนฝึกปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการยืน เดิน นัง่ และนอน อย่างมีสติ
ตามแบบอย่างจากครู หรือจากวีดทิ ศั น์ และฝึกกาหนดรูค้ วามรูส้ กึ
ต่างๆ เป็ นการฝึกเมื่ออายตนะทัง้ 6 ไปสัมผัสกับสิง่ ภายนอก
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรในการฝึ กการ
ยืน เดิ น นัง่ นอน อย่างมีสติ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนแต่ละคนฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับการยืน เดิน นัง่ และนอน
อย่างมีสติ โดยมีครูชว่ ยให้คาแนะนาการปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสม จากนัน้ ฝึกกาหนดรูค้ วามรูส้ กึ ต่างๆ
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 นักเรียนมีวิธีการพัฒนาตนเองในการฝึ กสติ
ในขณะยืน เดิ น นัง่ นอน อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

4. นักเรียนฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองเกีย่ วกับการยืน เดิน นัง่ และนอน
5.

6.
7.
8.

และฝึกกาหนดรูค้ วามรูส้ กึ ต่างๆ จนเกิดความชานาญ
ครูให้นักเรียนฝึกสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การเขียน และ
การถาม จนเกิดความชานาญ เช่น
- ฝึกการฟั ง โดยครูอ่านบทความสัน้ ๆ ให้นักเรียนตัง้ ใจจดจ่ออยู่
กับการฟั ง จึงจะสามารถจับใจความเรื่องทีฟ่ ั งได้
- ฝึกสมาธิในการอ่าน ครูกาหนดเวลาให้นักเรียนอ่านข้อความ
หรือบทความ แล้วให้นักเรียนสรุปใจความสาคัญ
- ฝึกสมาธิในการคิด ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ขอ้ ความจากเรื่อง
ทีอ่ ่าน หรือฟั ง
- ฝึกสมาธิในการถาม ครูให้นักเรียนตัง้ คาถามทีส่ ่อื ความหมาย
ชัดเจน ตรงประเด็น
- ฝึกสมาธิในการเขียน ครูฝึกให้นกั เรียนจดบันทึกสิง่ ทีไ่ ด้ฟัง
อ่าน คิด และถาม
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของการทาสมาธิเบือ้ งต้น
ครูให้นักเรียนฝึกสติในอิรยิ าบถต่างๆ เป็ นประจา และบันทึกผลลง
ในสมุดบันทึกความดี
นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 การฝึ กการฟัง การอ่าน การคิ ด การถาม
การเขียน อยู่เสมอ จะมีผลดีต่อการเรียนของ
นักเรียนอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

• ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนฝึ กสติ และทาสมาธิ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การฝึกการยืน เดิน นัง่ และนอน อย่างมีสติ
2) การฝึกกาหนดรูค้ วามรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6
3) การมีสมาธิในการฟั ง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน

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

เครื่องมือ
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
แบบประเมินการฝึกสติและการทาสมาธิ
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เกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) วีดทิ ศั น์ เรื่อง การทาสมาธิเบือ้ งต้น
2) ใบความรูท้ ่ี 2.1 เรื่อง ท่าฝึกการทาสมาธิ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

−
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินการฝึ กสติและการทาสมาธิ
ลาดับที่
1
2
3

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การฝึกการยืน เดิน นัง่ และนอน อย่างมีสติ
การฝึกกาหนดรูค้ วามรูส้ กึ ของประสาทสัมผัสทัง้ 6
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

262

พระพุทธศาสนา ป.6

ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง ท่าฝึ กการทาสมาธิ
การยืนสมาธิ
สามารถปฏิ บตั ิ ได้โดย
 ยืนตรงปล่อยแขนไว้ขา้ งลาตัว
 ยกมือข้างหนึ่งขึน้ มาอย่างช้าๆ เลื่อนมาวางไว้ทห่ี น้าท้อง แล้วจึงค่อยๆ ยกมือ
อีกข้างหนึ่งขึน้ มาอย่างช้าๆ เลื่อนมากุมมือซ้ายไว้
 ก้มลงมองเท้าทีเ่ หยียบพืน้ อยู่มองขึน้ มาถึงมือ แล้วเลื่อนขึน้ มาถึงปลายจมูก
เงยหน้ามองตรง
 นึกให้เห็นหน้าของตนเอง นึกต่อขึน้ มาจนถึงบนกระหม่อม
 หลับตาแล้วกาหนดจิตให้นึกเห็นตนเองกาลังยืนอยู่
 กาหนดนึกมองจากหัวลงไปถึงมือและเท้า
 นึกมองจากเท้าขึน้ มาถึงมือ จนถึงกระหม่อม นึกขึน้ ลงอย่างนี้ซ้าๆ กัน

การเดินสมาธิ
สามารถปฏิ บตั ิ ได้โดย
 เริม่ ฝึกจากการยืนสมาธิ แล้วกาหนดในใจว่า “อยากเดินหนอๆๆ”
 ลืมตาขึน้ ช้าๆ ภาวนาว่า “เห็นหนอๆๆ” ตามองไปข้างหน้าในระยะ 3 เมตร จากนัน้
หันไปทางซ้าย ภาวนาว่า “ยืนหนอๆๆ” นึกเห็นภาพตนเองกาลังยืนอยู่ ภาวนา
“อยากเดินหนอๆๆ”
 ยกเท้าขวาก้าวเดินไป โดยให้มสี ติกาหนดการเคลื่อนไหวของเท้า ก้าวเท้าซ้ายก็ให้
กาหนดรูว้ ่าเท้าซ้าย ก้าวเท้าขวาก็ให้กาหนดรูว้ ่าเท้าขวา
 ฝึกเดินเช่นนี้เป็ นวงกลมเวียนขวาตามเข็มนาฬิกา
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ใบความรู้ที่ 2.1

(ต่อ)

การนังสมาธิ
่
สามารถปฏิ บตั ิ ได้โดย





กาหนดในใจว่า “อยากนัง่ หนอๆๆ”
ถอยเท้าซ้ายไปข้างหลัง แล้วค่อยๆ ย่อตัวลง จนกระทังเข่
่ าถึงพืน้
มือซ้ายเท้าพืน้ นัง่ ทับเท้าซ้าย มือขวาจับข้อเท้าขวา ยกมาวางบนขาซ้าย
มือทัง้ สองข้างวางบนเข่า แล้วยกมือซ้ายขึน้ มาหงายวางบนตัก จากนัน้ ยกมือขวา
หงายทับมือซ้าย  ลาตัวตัง้ ตรง หลับตาลง กาหนดจิตใจจดจ่ออยู่กบั ลมหายใจ
 หายใจเข้าให้ภาวนาว่า “พุท” หายใจออกภาวนาว่า “โธ”

การนอนสมาธิ
สามารถปฏิ บตั ิ ได้โดย
 นังพั
่ บเพียบขาซ้ายทับขาขวา
 มือซ้ายยกมาวางทีห่ น้าท้อง มือขวาให้เท้ากับพืน้
 เอนตัวลงนอนตะแคงขวาใช้มอื รองทีศ่ รี ษะ วางเท้าเหลื่อมกันพอประมาณ
 ให้มสี ติรบั รูอ้ าการนอน
 ตัง้ ใจกาหนดรูท้ ุกขณะจิตว่าขณะนี้กาลังนอนด้วยอาการอย่างนี้
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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

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
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
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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 ัญหาของนักเรียนเป็ นรายบุคคล (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.6/6)
 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

