
 244
 

หนวยการเรียนรูท่ี  5  เร่ือง  การบริหารจิตและเจริญปญญา 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย    
 มฐ. ส 1.1 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส 1.1   ม.3 / 8,9 
3.  สาระการเรียนรู 
  3.1  การบริหารจิต 
      -  การสวดมนตแปล 

        -  การฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 
 3.2  การเจริญปญญา 
        -  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 
        -  วิธีคิดแบบอริยสัจ     
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 
                    1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 
                    2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีคิดแบบอริยสัจ 
                    3)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 

4.2  ผลการปฏิบัตงิาน  ไดแก 
      1)  นักเรียนฝกบริหารจิตเจริญปญญาทุกวันพระ 
      2)  วางแผนการแกปญหาภายในโรงเรียน โดยใชวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
4.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
       แบบทดสอบหลังเรียน 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 
แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
      1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การ
ฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 
      2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธี
คิดแบบอริยสัจ 
     3)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีคิด
แบบสืบสาวเหตุปจจัย 
 

  
-  นิมนตพระวิทยากร 
ติดตามผล 
 
 
 

-  อธิบาย  ยกตัวอยาง  
เสนอแนะ 

 
 -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
 
 
 
 

-  ศึกษา  คนควา  ปฏิบัติ 
รายงาน  สรุปผล 

5.2  การปฏิบัติงาน 
       1)  นักเรียนฝกบริหารจิตและเจริญ
ปญญาทุกวันพระ 
       
      2)  วางแผนการแกปญหาภายใน       
โรงเรียน โดยใชวิธีการคิดแบบโยนิโส-
มนสิการ 
 

 
-   เสนอแนะ  ติดตาม 
 
 
 
 

-  เสนอแนะ  ยกตัวอยาง 
  
  

 
-  นักเรียนรวมมือกัน
ปฏิบัติตามกติกาของ
กลุม 
  -  ปฏิบัติ  สรุปผล 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 

- อธิบาย สรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบในแต
ละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะใน 
แตละหนวยยอย 
-  ทําแบบทดสอบ     
หลังเรียนจบหนวย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี   5 / 1  เร่ือง  การบริหารจิต  
 เวลา  2  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและมองเห็นความสําคัญของการบริหารจิต   
พัฒนาการดานตาง ๆ  ของบุคคล 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  บอกความหมาย  ความสําคัญ  และประโยชนของการบริหารจิตได 
        2)  ระบุแนวทางการบริหารจิตตามหลักสติปฏฐาน 4 ได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        การบริหารจติ 

       -  การสวดมนตแปล 
       -  การฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 
2.2  ทักษะกระบวนการ 
       1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
 -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
       2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
             -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
       3)  ทักษะการคิด 

              -  ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดนํา
เสนอขอมูล  ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง  และทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก  

       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 
       2)  การตอบคําถามเรื่อง  การฝกบริหารจิต 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
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3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  การฝกบริหารจิต จากการตอบ 

คําถาม  
       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  การฝกบริหารจิต 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 
ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  การฝกบรหิารจิต 
ดานลักษณะพึงประสงค 

              -  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 

ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  การฝก 

บริหารจิต  จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  การฝกบริหารจิต 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความม ี

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว      

คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
        3)  นักเรียนนั่งสมาธิตามที่เคยมีประสบการณมาคนละ 5 นาที  ครูตั้งคําถาม 
  -  มีความรูสึกอยางไร 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนรู ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง  การฝกสมาธิมี
ประโยชนอยางไรบาง 

 

2.  นักเรียนที่เคยฝกสมาธิเปนประจําออกมาเลา
ใหเพื่อนฟง 
      2.1  วิธีการฝก 
      2.2  เวลาที่ฝก 
      2.3  หลังฝก  

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3.  เชิญบุคคลที่ฝกสมาธิเปนประจํามาเลา
ประสบการณและประโยชนที่ไดรับจากการฝก
สมาธิ  นักเรียนสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

4.  ตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตการนั่งสมาธิ
โดยการอธิบายขั้นตอนของวิทยากรที่บรรยาย
ใหฟง 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

5.  นักเรียนทุกคนรวมกันฝกสมาธิตามแนว    
สติปฏฐาน 4  

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

6.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปประโยชนที่ได
รับจากการฝกสมาธิ 
     6.1  พัฒนาบุคลิกภาพ 
     6.2  พัฒนาจิตใจ 

ทักษะการคิดสรุปความ 

7.  นิมนตพระสงฆผูชํานาญดานการฝกสมาธิ
ตามแนวสติปฏฐาน 4  มาฝกสอนนักเรียน 

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

8.  นักเรียนแบงกลุมกลุมละ  5  คนรวมกัน  
ฝกสอนวิธีการฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
โดยการผลัดกันสอน  ผูที่เปนสอนผูที่ยังไมเปน
แบบเพื่อนสอนเพื่อน 

 

9.  นักเรียนกลุมเดิมฝกสวดมนตแปล 
     9.1  บทนมัสการพระรัตนตรัย 
     9.2  บทนมัสการพระพุทธเจา 
     9.3  บทสรรเสริญพระพุทธคุณ 
     9.4  บทสรรเสริญพระธรรมคุณ 
     9.5  บทสรรเสริญพระสังฆคุณ 
     9.6  บทแผเมตตา 

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

10. ทุกกลุมสวดหนาชั้น  ครูแสดงความคิดเห็น
หลังสวดเรียบรอยแตละกลุมเพื่อการพัฒนา 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

11. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง  ประโยชนของ
การสวดมนต 
      11.1  มีประโยชนดานใด 
      11.2  มีประโยชนตอใคร 
      11.3  ผูที่สวดกับผูที่ไมเคยสวดมนตมีความ
แตกตางกันอยางไร 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

12.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง การบริหาร
จิต 

 

5.3  ขั้นสรุป 
        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  การบริหารจิต โดยการสนทนาซักถาม 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   
        2)  หนังสือสวดมนต            
        3)  แบบฝกทักษะเรื่อง  การบริหารจิต 
        4)  แบบทดสอบกอนเรียน 
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6.2   แหลงเรียนรู 
        1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        3)  วัด 
        4) ชุมชนในทองถ่ิน 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนชวยกันหาภาพเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการนั่งสมาธิในวันสําคัญทางพระพุทธ-
ศาสนาที่โรงเรียน หรือชุมชนจัดขึ้นมาจัดปายนิเทศเผยแพรและเขียนขอความเชิญชวน และบอก
ประโยชนของการนั่งสมาธิ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  รวบรวมภาพกิจกรรมการนั่งสมาธิในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  ควรเขียนขอความเชิญชวนอยางไรจึงจะนาสนใจ 
             -  ประโยชนของการนั่งสมาธิตอการเรียนมีอะไรบางและเปนจริงตามนั้นหรือไม
อยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  บันทึกผลการคิดวิเคราะห  และจัดปายนิเทศ 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  เปรียบเทียบบุคลิกภาพของผูที่นั่งสมาธิกับผูที่ไมเคยนั่งสมาธิ 

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  สาระ  พระพุทธศาสนาโดยกําหนดภาระงาน  นั่งสมาธิกอนเรียนวิชาพระพุทธ-
ศาสนา 

ภาระงาน  “นั่งสมาธิกอนเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ” 
การบูรณาการ  มฐ.  ส 1.3  ม.3 / 1 
ผลการเรียนรู  นั่งสมาธิได 
ผลงานที่ตองการ  นั่งสมาธิกอนเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
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ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาเรียนรูและฝกการนั่งสมาธิจากผูรู เพื่อปฏิบัติไดถูกตอง 

2.  นั่งสมาธิกอนเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 3.  บันทึกผลกอนนั่งและหลังนั่งทุกครั้งเปนเวลา  1  ภาคเรียน 
 4.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองของการนั่งสมาธิ 
 2.  ผลที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิกอนเรียน 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ 
เร่ือง  การบริหารจิต 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนฝกนั่งสมาธิกอนนอนทุกวันเปนเวลา  1  เดือน และบันทึกผล ปญหาอุปสรรค 
 

การฝกนั่งสมาธิ 
ว/ด/ป สถานที่ ปญหา/อุปสรรค ผลท่ีเกิด 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ขาพเจาขอสัญญาวาจะปฏิบัติทุกวันเพื่อประโยชนตอตัวของขาพเจาเอง 
 

( เฉลยดูจากการบันทึกการปฏิบัติของนักเรียน ) 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5 / 2   เร่ือง  การเจริญปญญา     
เวลา  2  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจเกี่ยวกับการเจริญปญญา  และมองเห็นความสัมพันธของการเจริญปญญา
กับการพัฒนาจิต 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  อธิบายความหมายและความสําคัญของการเจริญปญญาได 
        2)  บอกหลักการและแนวทางการคิดแบบโยนิโสมนสิการได 
2.  สาระสําคัญ 

2. 1  สาระการเรียนรู 
         การเจริญปญญา 
         -  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 
         -  วิธีคิดแบบอริยสัจ     
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
  -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
  -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฎิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
              -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะการคิด      
เชื่อมโยง   ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดแยกแยะ  และทักษะการคิดนําเสนอขอมูล  
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีคิดแบบอริยสัจ 
2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 

 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีการคิดแบบอริยสัจ 
       2)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 
       3)  การตอบคําถามเรื่อง  วิธีการคิดแบบอริยสัจ  วิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 
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       3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 
      1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  วิธีการคิด  จากการตอบคําถาม  
      2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  วิธีการคิด 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีคิดแบบอริยสัจ 
2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีการคิดแบบอริยสัจ 
2)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 
3)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  วิธีการคิด 
ดานลักษณะพึงประสงค 

              -  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 

ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  วิธีการคิด 

จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  วิธีการคิด 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี 

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว       

คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรยีมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
 4)  แบบทดสอบหลังเรียน 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  นักเรียนตอบปญหา  อะไรเอย  “ เล็ก ๆ นุงขาว  สาว ๆ นุงเขียว  พอแกลงนุงแดง 
คืออะไร ”   
        3)  จากปญหาอะไรเอยเปนการแสดงถึงลักษณะการคิดอยางไร 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง  การเรียน โดย
ถามนักเรียนวาใครที่ติด  0  หรือ   มส. บาง 
ครูตั้งคําถาม 
     1.1  ทําไมจึงเปนเชนนั้น 
     1.2  แกไขไดหรือไม  อยางไร   

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
  

2.  นักเรียนยกตัวอยางสิ่งที่นักเรียนพบในชีวิต
ประจําวันในเรื่องอะไรก็ไดหนึ่งเรื่องที่คิดวานา
สนใจ  รวมกันแสดงความคิดเห็นในหัวขอ 
     2.1  เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 
     2.2  มีเหตุมีปจจัยอะไรที่เกี่ยวของบาง 

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3.  ครูใหนักเรียนดูภาพขั้นตอนการเจริญเติบโต
ของตนไม  โดยสงตัวแทนออกมาตอบตาม
ประเด็นคําถาม 
     3.1  มีปจจัยใดบางที่ทําใหตนไมนี้เจริญเติบโต
จนมีผลใหรับเรารับประทานได 
     3.2  มีปจจัยใดบางที่ทําใหตนไมตนนี้ตาย 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
ทักษะการคิดแยกแยะ  

 4.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวิธีการคิดแบบ
สืบสาวเหตุปจจัย 

  

 5. นักเรียนแบงกลุมตามแถวที่นั่งเรียนปฏิบัติ  
ดังนี้ 
     5.1  ศึกษาวิธีคิดแบบอริยสัจ 
     5.2  คิดหาเหตุการณที่เกิดขึ้น 1 เหตุการณ 
     5.3  วิเคราะหโดยใชวิธีคิดแบบอริยสัจ  

ทักษะการคิดวิเคราะห 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
     โดย      
      -  เหตุการณของแตละกลุมตองไมซํ้ากัน 

 

6.  ตัวแทนกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน  ครูและ 
นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

 7.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวิธีคิดแบบ
อริยสัจ 

  

 8.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  วิธีคิด   
 
5.3  ขั้นสรุป 

        1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  การคิดแบบสืบสาวเหตุและปจจัย  และวิธีคิด
แบบอริยสัจ  โดยการยกตัวอยาง 
        2)  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                     1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษปที่ 3  
        2)  ส่ือส่ิงพิมพ 
        3)  แบบฝกทักษะเรื่อง วิธีคิด 
        4)  ภาพการปลูกตนไม 
  6.2   แหลงเรียนรู 
        1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนดูละคร / ภาพยนตร / การตูน เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง สรุปวิธีการคิดของตัวละครแต
ละตัวในเรื่อง 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  ศึกษาจากละคร / ภาพยนตร / การตูน 1 เร่ืองตามความสนใจ 
             -  สรุปเนื้อเร่ืองเปนรายงาน 
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       2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  ตัวละครแตละตัวใชวิธีคิดอยางไรเมื่อมีปญหา 
             -  ผลเปนอยางไร 
             -  หากเปนนักเรียนจะคิดแบบนั้นหรือไม  อยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  นําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  เปรียบเทียบกับวิธีการคิดแบบตาง ๆ   จากเรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ        

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรยีนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
โดยกําหนดภาระงาน  วิธีการคิดดูแลครอบครัวใหมีความสุข 

ภาระงาน  “วิธีการคิดดูแลครอบครัวใหมีความสุข ” 
การบูรณาการ  มฐ.  พ 2.1  ม.3 / 2 
ผลการเรียนรู  บอกวิธีการคิดดูแลครอบครัวใหมีความสุขได 
ผลงานที่ตองการ  วิธีการคิดดูแลครอบครัวใหมีความสุข 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  คิดวิธีที่ดูแลครอบครัวใหมีความสุขตามความปรารถนาของตนเอง 
 2.  เขียนเปนวิธีและอธิบายการปฏิบัตแิตละวิธีที่คิด 
เกณฑการประเมิน 
              1.  ความคิดสรางสรรค 
              2.  เนื้อหาสอดคลองกับชื่อเร่ือง 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

( บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน ) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ 
เร่ือง  วิธีคิด 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนศึกษาขาว / เหตุการณ 1 เหตุการณและวิเคราะหวา 
         1.  บุคคลนั้นใชวิธีคิดแบบใด  
         2.  ผลที่เกิดตามมาเปนผลดานบวกหรือดานลบ 
         3.  มีวิธีการแกไขอยางไร 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 

เร่ือง  วิธีคิด 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนศึกษาขาว / เหตุการณ 1 เหตุการณและวิเคราะหวา 
         1.  บุคคลนั้นใชวิธีคิดแบบใด  
         2.  ผลที่เกิดตามมาเปนผลดานบวกหรือดานลบ 
         3.  มีวิธีการแกไขอยางไร 
 
เชน 
  “ผมไปดูหมอมา .. หมอดูทักวา ดวงไมดี ใหทําบุญอุทิศใหเจากรรมนายเวรเสียจะไดพนเคราะห”  
 
บุคคลนี้มีวิธีคิดแบบเชื่องมงายไมมีเหตุผล 
ดานบวก   ไดทําบุญ  
ดานลบ     ทําใหไมแกท่ีตนตอของปญหา 
ใชวิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย   คือ  การที่เราจะมีเจากรรมนายเวรไดเราตอง 
 1.  กอกรรมกับเขามากอน 
              2.  แกปญหา  คือ  ตองทําแตความดี  ไมคิดรายทําลายผูอ่ืน  
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 

 
ความรับผิด

ชอบ 
ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

 
 

ท่ี 

              พฤติกรรม 
 
ชื่อ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2 -  ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1 - ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 11  -  12  คะแนน       ดีมาก 
    9 -  10  คะแนน ดี 
    7 -  8   คะแนน พอใช 
 ต่ํากวา   7  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟง ผูอ่ืน 

ความตั้งใจ ท่ี               พฤติกรรม 
 
ชื่อ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน     3  -  ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2 -  ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1 - ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 11  -  12  คะแนน       ดีมาก 
    9 -  10  คะแนน ดี 
    7 -  8   คะแนน พอใช 
 ต่ํากวา   7  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

       1.  ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 
 

คะแนน  
ท่ี 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

 
ผูประเมิน ........................................... 

               .........../............/........... 
เกณฑการประเมิน 
         1.  การเตรียมความพรอม 

3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 

         2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
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        3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
        4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
        5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
         6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี  5 
(Self  Reflection) 

1. การประเมินตนเองของผูเรียน  ใหดําเนินการดังนี้ 
1.1 ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบ   โดยอาจเขียนไวบน

กระดานดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาไดเรียนอะไรบาง 
1.2 ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 
 

บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี..................................... 
วัน / เดือน / ป ท่ีบันทึก  ................./...................../.................... 

รายการบันทกึ 
1. จากการเรียนที่ผานมาไดมีความรูอะไรบาง 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
2. ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
3. ส่ิงที่ยังไมรู  ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
4. ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 
2. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 
 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย............................................................. 
1. ความเปนมาของปญหา 

ส่ิงที่คาดหวัง............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 ส่ิงที่เปนจริง................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
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 ปญหาที่พบคือ............................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
 สาเหตุของปญหาคือ................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 แนวทางการแกไขปญหาคือ........................................................................................................ 
2. วัตถุประสงคในการแกปญหา 

          2.1 เพื่อแกปญหาเรื่อง............................................................................................................... 
                ของนักเรียนชั้น................................หอง..............จํานวน........... คน โดยใช.................... 
                 .......................................................................................................................................... 
          2.2  เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ...............................................................................  
                 ..................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย......................................... 
3. ขอบเขตของการแกปญหา 
 3.1 กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น............... หอง............ จํานวน................คน 
  ในภาคเรียนที่................. ปการศึกษา.................. ที่มีปญหาเกี่ยวกับ................................... 
 3.2 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง................................. หนวยการเรียนรู..............................
  วิชา.................................................................................................. 
 3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ................. สัปดาห/เดือน  ตั้งแตวันที่ .............................    
               เดือน...................... พ.ศ. ........... ถึงวันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ............... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
 4.1 เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ.........................................................................................
 .................................................................................................................................................... 
  ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้............................................................................. 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................... 

4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ.......................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 

  ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้........................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................    
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 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
  1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา............................. 

    โดย.............................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................. 
   2) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ..................................................... 
       โดย............................................................................................................................... 
 4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้............ 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
5. ผลการแกปญหา 
 ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ............................................................................................................. 
 ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ ................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
         .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
         .................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เร่ือง  การบริหารจิตและเจริญปญญา 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  การฝกอบรมจิตใหเขมแข็ง เปนสมาธิไมเศราหมองขุนมัวเรียกวาอะไร  
 ก.  การฝกจิต 
 ข.  การตั้งจิต 
 ค.  การบริหารจิต 
 ง.  การอบรมจิต 
2.  สภาวะตาง ๆ ที่ปรากฏขึ้นในจิต เชน เปนทุกข เรียกวาอะไร  
 ก.  จิต 
 ข.  ธรรม 
 ค.  กาย 
 ง.  เวทนา 
3.  ตัดปลิโพธคือตัดอะไรออกไปจากจิต  
 ก.  ความกังวลหวงใย 
 ข.  ความริษยา  อาฆาต 
 ค.  ความยินดี  ประสงคดี 
 ง.  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
4.  ความรูสึกทุกข  ความรูสึกสุข  หรือความรูสึกเฉย ๆ เรียกวาอะไร  
 ก.  กาย 
 ข.  ธรรม 
 ค.  จิต 
 ง.  เวทนา 
5.  ขอใดไมใชขั้นตอนกอนการบริหารจิต  
 ก.  ผอนลมหายใจเขา - ออก 
 ข.  ไหวพระสวดมนต 
 ค.  ตัดความกังวลหวงใย 
 ง.  เลือกสถานที่ 
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6.  การเจริญปญญาคืออะไร  
 ก.  การฝกตนใหชอบคิด 
 ข.  การฝกตนใหเปนคนชอบคิด 
 ค.  การฝกตนใหคิดแตส่ิงที่ดี 
 ง.  การฝกตนใหมองโลกในแงดี 
7.  วิธีคิดที่พิจารณาปญหาที่เกิดขึ้นแลวหาหนทางแกไขคือวิธีการคิดแบบใด  
 ก.  คิดแบบอริยสัจ 
 ข.  คิดแบบสามัญลักษณะ 
 ค.  คิดแบบอยูกับปจจุบัน 
 ง.  คิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 
8.  การคิดถูกวิธี  คิดอยางมีระเบียบ  รูจักวิเคราะหในทางพุทธศาสนาเรียกวาอะไร 
 ก.  โยนิโสมนัสสิการ 
 ข.  อุปทาน 
 ค.  โยนิโสมนสิการ 
 ง.  สมาทาน 
9.  วิธีคิดแบบอริยสัจเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร  
 ก.  วิธีแหงการพนทุกข 
 ข.  วิธีแหงการไกลจากกิเลส 
 ค.  วิธีแหงการดับกิเลส 
 ง.  วิธีแหงการดับทุกข 
10.  การกาํหนดเปาหมายในการแกไขปญหาหรือดับทุกข ในวิธีคิดแบบอริยสัจ เรียกวาอะไร 
 ก.  ทุกข 
 ข.  สมุทัย 
 ค.  นิโรธ 
 ง.  มรรค 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เร่ือง  การบริหารจิตและเจริญปญญา 

 
 

1.  ค 
            2.  ข 
            3.  ก 
            4.  ง 
              5.  ข 
            6.  ข 
            7.  ง 
            8.  ค 
            9.  ง 
           10.  ค 
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เฉลยคําถามทายหนวย 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เร่ือง  การบริหารจิตและเจริญปญญา 

1.  การสวดมนตแปลและการแผเมตตามีประโยชนในการดําเนินชีวิตอยางไรบาง  จงอธิบาย 
 มีประโยชน  คือ  

1)   ทําใหมีสมาธิ 
              2)  ทําใหเปนคนออนโยน 
              3)  ทําใหรูจักการใหอภัย 
              4)  ทําใหเปนคนรอบคอบ 
2.  สติปฏฐานหมายถึงอะไร  มีอะไรบาง  
 ไดแก  ฐานที่ตั้งหรือฐานที่เกิดของสติ มี 4 ฐาน คือ 
              1)  กาย  รางกายและลมหายใจเขาออก 
              2)  เวทนา   ความรูสึกทุกข  ความรูสึกสุข หรือความรูสึกเฉย ๆ 
              3)  จิต  ความคิด หรือการปรุงแตงทางจิตฝายกุศลและฝายอกุศล 
              4)  ธรรม  สภาวธรรมตาง ๆ ท่ีปรากฏขึ้นในจิต 
3.  จงบอกขั้นตอนวิธีการฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4  มาเปนขอ ๆ  
 1)  นั่งขัดสมาธิ 
 2) หลับตาลงเบา ๆ อยางนุมนวล 
 3)  ยิ้มนอยๆ ท่ีมุมปาก 
 4)  ผอนลมหายใจเขาออกยาว ๆ 3 คร้ัง กอนกําหนดลมหายใจดวยการบริกรรม ( วิธีใดวิธี
หนึ่ง ) 
      -  บริกรรมแบบพุทโธ  คือ หายใจเขาบริกรรมวา  พุธ  หายใจออกบริกรรมวา  โธ 
      -  บริกรรมแบบยุบหนอพองหนอ  คือ  กําหนดอาการพองยุบของหนาทองเวลาหายใจ
เขาทองจะพองใหกําหนดวา พองหนอ  หายใจออกทองจะยุบใหกําหนดวา  ยุบหนอ 
4.  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัยคือวิธีคิดแบบใด  และบอกถึงวิธีการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  
 คือวิธีคิดพิจารณาปญหาที่เกิดขึ้น  แลวหาหนทางแกไขดวยการสืบสาวเหตุปจจัย เงื่อนไข 
หรือตัวแปรตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดขึ้น 
 การนําไปใช  แยกแยะสาเหตุท่ีทําใหเกิดสิ่งตาง ๆ วามีปจจัยดานบวกหรือดานลบอะไรบาง
จึงแกปญหาตามปจจัยนั้น ๆ 
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5.  จงอธิบายวิธีคิดแบบอริยสัจมาพอสังเขป  
 คือ 

1)  รูสภาพปญหาหรือตั้งสมมุติฐานกอน 
2)  คนหาสาเหตุวาเกิดจากอะไร มีอะไรเปนปจจัยท่ีเก่ียวของ 
3)  กําหนดเปาหมายวาแกไขไดหรือไม วิธีแกปญหาเปนอยางไร 
4)  ลงมือปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนด 

 
 


