หน่วยการเรียนรู้ ท ี่

7

การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
เวลา

4 ชัวโมง
่

1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/19 เห็นคุณค่า เชื่อมั ่น และมุง่ มั ่นพัฒนาชีวติ ด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยวิธคี ดิ แบบ
โยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือ
ม.4-6/20 สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานหรือตามแนวทาง
ของศาสนาทีต่ นนับถือ

2 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา และการเจริญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน และพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยวิธคี ดิ แบบ
โยนิโสมนสิการ ย่อมทาให้การดาเนินชีวติ ประจาวันเป็ นไปในทางทีถ่ ูกต้อง

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี (เน้นวิธคี ดิ แบบแยกแยะส่วนประกอบ
แบบสามัญลักษณะ แบบเป็ นอยู่ในขณะปั จจุบนั และแบบวิภชั ชวาท)
- วิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทันธรรมดา (คิดแบบสามัญลักษณะ)
- วิธคี ดิ แบบเป็ นอยู่ในขณะปั จจุบนั
2) สวดมนต์แปล รูแ้ ละเข้าใจวิธปี ฏิบตั แิ ละประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปั ญญา
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน
- นาวิธกี ารบริหารจิตและเจริญปั ญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ คุณภาพชีวติ และสังคม
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการหาแบบแผน
2) ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
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3)
4)
5)
6)

วิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทันธรรมดา (คิดแบบสามัญลักษณะ)
วิธคี ดิ แบบเป็ นอยู่ในขณะปั จจุบนั
ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวนิ ยั

3. ใฝ่ เรียนรู้

6 ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
บันทึกการปฏิบตั ติ นในการบริหารจิตและเจริญปั ญญา

7 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7 เรื่อง การบริหารจิตและการเจริญปั ญญา
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)

ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7 เรื่อง การบริหารจิตและการเจริญปั ญญา
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจบันทึกการปฏิบตั ติ นในการบริหารจิตและเจริญปั ญญา

8 กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 7
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เรื่องที่

1

การบริหารจิต

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

2 ชัวโมง
่

กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. พระอาจารย์ขออาสาสมัคร 5-6 คน ออกมาเล่นเกมนับกระดาษทีห่ น้าชัน้ เรียน และชีแ้ นะให้นกั เรียนได้
ข้อคิดเกีย่ วกับการทากิจกรรม
2. พระอาจารย์นาตัวอย่างข่าวของบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จในการทางานหรือกิจกรรมต่างๆ และให้นกั เรียน
ช่วยกันวิเคราะห์เหตุผลทีท่ าให้บุคคลดังกล่าวประสบความสาเร็จ
3. นักเรียนทีท่ าสมาธิอย่างสม่าเสมอ ออกมาเล่าประสบการณ์ของตนในการทาสมาธิว่า มีผลดีอย่างไร
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
1. พระอาจารย์นาวีซดี ฝี ึกการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน เป็ นขัน้ ตอน โดยมีการบรรยายประกอบมาให้
นักเรียนดู
2. พระอาจารย์อธิบายให้นกั เรียนเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐานว่า เป็ นการบริหารจิต โดย
ใช้สติกากับ 4 เรื่อง
3. นักเรียนศึกษาความรูเ้ รื่อง การบริหารจิต จากหนังสือเรียน และใบความรู้
4. นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางการฝึกสมาธิตามหลักสติปัฏฐาน
5. พระอาจารย์ให้นกั เรียนแต่ละคนฝึกการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน ตามแบบที่พระอาจารย์สาธิตหรือ
ตามวีซดี ี
6. พระอาจารย์ให้นกั เรียนฝึกนัง่ สมาธิ และเดินจงกรมสลับกัน โดยใช้เวลาตามความเหมาะสม
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
1. นักเรียนแต่ละคนบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน โดยทาสมาธิ 15 นาที และเดินจงกรม 15 นาที สลับกันไป
ตามความเหมาะสม
2. นักเรียนตรวจสอบการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐานว่า มีอุปสรรค และปั ญหาอย่างไร และมีวธิ กี ารปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาอย่างไร
3. นักเรียนแต่ละคนผลัดกันเล่าความรูส้ กึ ปั ญหา และอุปสรรคในการทาสมาธิ จากนัน้ ครูและนักเรียนช่วยกัน
หาวิธแี ก้ไขและพัฒนาการปฏิบตั ติ นในการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน
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ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ

พระอาจารย์มอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนฝึกการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน โดยการทาสมาธิและเดิน
จงกรมสลับกันไป โดยปฏิบตั ทิ บ่ี า้ นหรือสถานทีท่ เ่ี หมาะสมในโอกาสอันควร แล้วบันทึกผลการปฏิบตั อิ ย่าง
สม่าเสมอ ส่งพระอาจารย์ผสู้ อนตามกาหนดเวลา
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เรื่องที่

การเจริญปัญญา (คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา)

2

วิ ธีสอนแบบ

1 ชัวโมง
่

ปุจฉาวิ สชั นา

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
พระอาจารย์นาภาพเด็ก หญิงสาว คนแก่ และดอกไม้ มาให้นกั เรียนดู แล้วให้นกั เรียนตอบคาถาม
ขัน้ สอน
1. พระอาจารย์ให้นกั เรียนศึกษาความรูเ้ รื่อง การเจริญปั ญญาตามหลักโยนิโสมนสิการ ในหัวข้อ คิดแบบรูเ้ ท่า
ทันธรรมดา (คิดแบบสามัญลักษณะ) จากหนังสือเรียน และเอกสารประกอบการสอน
2. พระอาจารย์อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบความรูเ้ รื่อง วิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทันธรรมดา (คิดแบบสามัญ
ลักษณะ) และให้นกั เรียนช่วยกันยกตัวอย่างประกอบ
3. พระอาจารย์ให้นกั เรียนดูภาพ แล้วตัง้ คาถามให้นกั เรียนตอบ พระอาจารย์ตรวจสอบคาตอบของนักเรียน
และให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
ขัน้ สรุป
พระอาจารย์และนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะการคิดแบบรูเ้ ท่าทันธรรมดา (คิดแบบสามัญลักษณะ) และ
ข้อดีของการนาวิธคี ดิ ไปใช้ในการดาเนินชีวติ
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เรื่องที่

3

การเจริญปัญญา (คิดแบบเป็ นอยู่ในขณะปัจจุบนั )

วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :

1 ชัวโมง
่

เทคนิ คการสัมภาษณ์ 3 ขัน้ ตอน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. พระอาจารย์นาภาพคนงานก่อสร้างกาลังมุงหลังคาบ้าน มาให้นกั เรียนดู แล้วให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับภาพดังกล่าว
2. พระอาจารย์อธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้าใจว่า การกระทาของคนงานก่อสร้างนัน้ สอดคล้องกับการคิด
แบบเป็ นอยู่ในขณะปั จจุบนั
ขัน้ สอน
1. พระอาจารย์แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้ร่วมกันศึกษาความรู้
เรื่อง คิดแบบเป็ นอยู่ในขณะปั จจุบนั จากหนังสือเรียน จากนัน้ ช่วยกันสรุปสาระสาคัญ
2. พระอาจารย์ให้นกั เรียนดูภาพกิจกรรมต่างๆ แล้วแสดงความคิดเห็นตามหลักการคิดแบบเป็ นอยู่ในขณะ
ปั จจุบนั
3. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเลือกหมายเลขประจาตัวตามความสมัครใจ ตัง้ แต่หมายเลข 1-4
4. นักเรียนแต่ละหมายเลขสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเพือ่ น จากการดูภาพ ทัง้ 4 ภาพ
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายลักษณะสาคัญของการคิดแบบเป็ นอยู่ในขณะปั จจุบนั และแนวทางการ
นาไปประยุกต์ใช้ในการทากิจกรรมต่างๆ
6. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน พระอาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
ขัน้ สรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญของการนาวิธคี ดิ แบบเป็ นอยู่ในขณะปั จจุบนั ไปใช้ในการดาเนินชีวติ
 พระอาจารย์มอบหมายให้ นักเรียนแต่ ละคนบันทึ กการปฏิ บตั ิ ตนในการบริ ห ารจิ ตและเจริ ญ
ปัญญา โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 7
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9 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เชอเกียม ตรุงปร. 2551. การฝึ กจิ ตและการบ่มเพาะความเมตตา. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์มลู นิธโิ กมลคีมทอง.
(2) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2541. คิ ดเป็ นทาเป็ นตามแนวพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร :
บริษทั อัมรินทร์พริน้ ติง้ แอนดี พับลิซซิง่ จากัด.
3) เอกสารประกอบการสอน
4) ใบความรู้
5) ตัวอย่างข่าว
6) กระดาษ
7) บัตรภาพ
8) วีซดี ี
9.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.oknation.net/blog/Duplex/2008/12/29/entry-2
- http://th.wikipedia.org/wiki/
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินบันทึกการปฏิ บตั ิ ตนในการบริหารจิ ตและเจริญปัญญา
รายการประเมิ น
1. รายงานการ
บริหารจิ ต

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

มีการปฏิบตั ติ นในการ มีการปฏิบตั ติ นในการ มีการปฏิบตั ติ นในการ มีการปฏิบตั ติ นในการ
เจริญสติอย่างสม่าเสมอ เจริญสติอย่างสม่าเสมอ เจริญสติอย่างสม่าเสมอ เจริญสติค่อนข้างน้อย
เป็ นประจาทุกวัน
เป็ นประจาเกือบทุกวัน เป็ นบางวัน

2. การวิ เคราะห์ผล วิเคราะห์ผลของการ
วิเคราะห์ผลของการ
ของการบริหารจิ ต เจริญสติตามความเป็ น เจริญสติตามความเป็ น
จริงได้ถูกต้อง ชัดเจน จริงได้ถูกต้อง ชัดเจน
เป็ นส่วนใหญ่

วิเคราะห์ผลของการ
วิเคราะห์ผลของการ
เจริญสติตามความเป็ น เจริญสติตามความเป็ น
จริงได้ถูกต้อง ชัดเจน จริงไม่ถูกต้อง ชัดเจน
เป็ นบางครัง้

3. รายงานการ
ปฏิ บตั ิ ตนในการ
เจริญปัญญา

มีการนาวิธคี ดิ แบบ
รูเ้ ท่าทันธรรมดา และ
วิธคี ดิ แบบเป็ นอยู่
ในขณะปั จจุบนั ไปใช้
ปฏิบตั ทิ ุกวัน

มีการนาวิธคี ดิ แบบ
รูเ้ ท่าทันธรรมดา และ
วิธคี ดิ แบบเป็ นอยู่
ในขณะปั จจุบนั ไปใช้
ปฏิบตั เิ กือบทุกวัน

มีการนาวิธคี ดิ แบบ
รูเ้ ท่าทันธรรมดา และ
วิธคี ดิ แบบเป็ นอยู่
ในขณะปั จจุบนั ไปใช้
ปฏิบตั เิ ป็ นบางครัง้

มีการนาวิธคี ดิ แบบ
รูเ้ ท่าทันธรรมดา และ
วิธคี ดิ แบบเป็ นอยู่
ในขณะปั จจุบนั ไปใช้
ปฏิบตั คิ ่อนข้างน้อย

4. การวิ เคราะห์ผล
ของการเจริญ
ปัญญา

วิเคราะห์ผลของการนา
วิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทัน
ธรรมดา และวิธคี ดิ
แบบเป็ นอยูใ่ นขณะ
ปั จจุบนั ได้อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล

วิเคราะห์ผลของการนา
วิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทัน
ธรรมดา และวิธคี ดิ
แบบเป็ นอยูใ่ นขณะ
ปั จจุบนั ได้อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผลเป็ น
ส่วนใหญ่

วิเคราะห์ผลของการนา
วิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทัน
ธรรมดา และวิธคี ดิ
แบบเป็ นอยูใ่ นขณะ
ปั จจุบนั ได้อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผลเป็ น
บางส่วน

วิเคราะห์ผลของการนา
วิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทัน
ธรรมดา และวิธคี ดิ
แบบเป็ นอยูใ่ นขณะ
ปั จจุบนั ไม่ถูกต้อง

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน

14 - 16

11 - 13

8 - 10

ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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แบบทดสอบ
คาชี้แจง

ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

7

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดคือความหมายของสมาธิ
ก. การนั ่งดูลมหายใจ
ข. การยืน เดิน นัง่ อย่างมีสติ
ค. การทาใจให้ม ั ่นคงในสิง่ เดียว
ง. การสงบจิตด้วยการบริกรรม พุทโธ
2. การฝึกสมาธิเบือ้ งต้นจะได้ประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างไร
ก. เสริมความจา มีประสิทธิภาพในการทากิจกรรมต่างๆ
ข. หายจากการหวาดกลัว
ค. มีจติ ใจสบายหายเครียด
ง. ชะลอความแก่
3. ผลของการบริหารจิตช่วยพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไร
ก. มีนิสยั เอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่
ข. มีนิสยั สุภาพอ่อนโยน
ค. มีความเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ
ง. จิตมีกาลังเป็ นบ่อเกิดแห่งปั ญญา
4. ข้อใดเป็ นกายานุปัสสนา
ก. ระลึกถึงร่างกาย
ข. ระลึกถึงความสงบ
ค. ระลึกถึงลมหายใจเข้าออก
ง. ระลึกถึงสิง่ ทีช่ อบและไม่ชอบ
5. การทีม่ นุษย์กนิ เนื้อสัตว์จงึ กล่าวว่า “ร่างกายเป็ นดุจดัง
ป่ าช้าทิง้ ซากศพ” ตรงกับข้อใดในกายานุปัสสนา
ก. นวสีวถิกา
ข. ธาตุมนสิการ
ค. ปฏิกูลมนสิการ
ง. กาหนดอิรยิ าบถ
6. การพิจารณาความรูส้ กึ ทุกข์ สุข เฉยๆ เป็ นการบริหารจิต
ตามหลักสติปัฏฐานข้อใด
ก. กายานุปัสสนา
ข. เวทนานุปัสสนา
ค. จิตตานุปัสสนา
ง. ธัมมานุปัสสนา

7. การพิจารณาว่าชีวติ ประกอบด้วยรูปและนามเป็ นการ
พิจารณาข้อใดของสติปัฏฐาน
ก. กายานุปัสสนา
ข. เวทนานุปัสสนา
ค. จิตตานุปัสสนา
ง. ธัมมานุปัสสนา
8. การกระทาใดทีจ่ ดั ว่าเป็ นการปฏิบตั ติ นตามการคิดแบบ
สามัญลักษณ์
ก. ไตรชวนเพื่อนไปฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลทีส่ นามกีฬา
เป็ นประจาทุกวัน
ข. ภพทาโทรศัพท์มอื ถือตกน้าจึงทาให้สญ
ั ญาณ
ขาดหายไปแต่เขาก็ไม่เสียใจ
ค. เจนในอดีตเจนเคยสอบตกทุกวิชา เขาจึงให้เพื่อนที่
เรียนเก่งช่วยติวให้ต่อมาเขาสอบผ่านทุกวิชา
ง. ชาติเป็ นผูจ้ ดั การบริษทั มีความสามารถในการ
บริหารงานทาให้ประสบความสาเร็จในการงาน
9. ข้อใดจัดว่า เป็ นการคิดแบบสามัญลักษณ์
ก. วันนี้เราต้องตัง้ ใจเรียนหนังสือ
ข. ชีวติ คนแต่ละคนมีความต่างกัน
ค. เมื่อมีปัญหาก็ตอ้ งแก้ไขทีส่ าเหตุ
ง. เมื่อเกิดมาแล้วก็ตอ้ งตายเป็ นธรรมดา
10. ข้อใดจัดว่า เป็ นการคิดแบบเป็ นอยู่ในขณะปัจจุบนั
ก. เอ๋รสู้ าเหตุทต่ี นเองสอบได้คะแนนน้อย
ข. อ้วนคัดเลือกเสือ้ ผ้าทีจ่ าเป็ นไว้ใส่ไปต่างจังหวัด
ค. เอกพยายามทาการบ้านให้แล้วเสร็จตามกาหนด
ง. โอ้ทาแจกันแตกแต่กห็ กั ห้ามใจไม่ให้เกิดความเสียดาย

มฐ. ส 1.1 ม.4-6/19-20
ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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เฉลย
1. ง

2. ก

3. ข

4. ก

5. ก

6. ข
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7. ก

8. ข

9. ก

10. ค

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

ให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดเป็ นกายานุปัสสนา
ก. ระลึกถึงสิง่ ทีช่ อบและไม่ชอบ
ข. ระลึกถึงลมหายใจเข้าออก
ค. ระลึกถึงความสงบ
ง. ระลึกถึงร่างกาย
2. การทีม่ นุษย์กนิ เนื้อสัตว์จงึ กล่าวว่า “ร่างกายเป็ นดุจดัง
ป่ าช้าทิง้ ซากศพ” ตรงกับข้อใดในกายานุปัสสนา
ก. ปฏิกลู มนสิการ
ข. กาหนดอิรยิ าบถ
ค. ธาตุมนสิการ
ง. นวสีวถิกา
3. ข้อใดคือความหมายของสมาธิ
ก. การสงบจิตด้วยการบริกรรม พุทโธ
ข. การทาใจให้ม ั ่นคงในสิง่ เดียว
ค. การยืน เดิน นัง่ อย่างมีสติ
ง. การนังดู
่ ลมหายใจ
4. การพิจารณาว่าชีวติ ประกอบด้วยรูปและนามเป็ นการ
พิจารณาข้อใดของสติปัฏฐาน
ก. ธัมมานุปัสสนา
ข. จิตตานุปัสสนา
ค. เวทนานุปัสสนา
ง. กายานุปัสสนา
5. การกระทาใดทีจ่ ดั ว่าเป็ นการปฏิบตั ติ นตามการคิดแบบ
สามัญลักษณ์
ก. ไตรชวนเพื่อนไปฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลทีส่ นามกีฬา
เป็ นประจาทุกวัน
ข. ภพทาโทรศัพท์มอื ถือตกน้าจึงทาให้สญ
ั ญาณ
ขาดหายไปแต่เขาก็ไม่เสียใจ
ค. เจนในอดีตเจนเคยสอบตกทุกวิชา เขาจึงให้เพื่อนที่
เรียนเก่งช่วยติวให้ต่อมาเขาสอบผ่านทุกวิชา
ง. ชาติเป็ นผูจ้ ดั การบริษทั มีความสามารถในการ
บริหารงานทาให้ประสบความสาเร็จในการงาน

6. ผลของการบริหารจิตช่วยพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไร
ก. จิตมีกาลังเป็ นบ่อเกิดแห่งปั ญญา
ข. มีความเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ
ค. มีนิสยั เอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่
ง. มีนิสยั สุภาพอ่อนโยน
7. ข้อใดจัดว่า เป็ นการคิดแบบสามัญลักษณ์
ก. เมื่อเกิดมาแล้วก็ตอ้ งตายเป็ นธรรมดา
ข. เมื่อมีปัญหาก็ตอ้ งแก้ไขทีส่ าเหตุ
ค. ชีวติ คนแต่ละคนมีความต่างกัน
ง. วันนี้เราต้องตัง้ ใจเรียนหนังสือ
8. ข้อใดจัดว่า เป็ นการคิดแบบเป็ นอยู่ในขณะปัจจุบนั
ก. โอ้ทาแจกันแตกแต่กห็ กั ห้ามใจไม่ให้เกิดความเสียดาย
ข. เอกพยายามทาการบ้านให้แล้วเสร็จตามกาหนด
ค. อ้วนคัดเลือกเสือ้ ผ้าทีจ่ าเป็ นไว้ใส่ไปต่างจังหวัด
ง. เอ๋รสู้ าเหตุทต่ี นเองสอบได้คะแนนน้อย
9. การฝึกสมาธิเบือ้ งต้นจะได้ประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างไร
ก. ชะลอความแก่
ข. มีจติ ใจสบายหายเครียด
ค. หายจากการหวาดกลัว
ง. เสริมความจา มีประสิทธิภาพในการทากิจกรรมต่างๆ
10. การพิจารณาความรูส้ กึ ทุกข์ สุข เฉยๆ เป็ นการบริหารจิต
ตามหลักสติปัฏฐานข้อใด
ก. ธัมมานุปัสสนา
ข. จิตตานุปัสสนา
ค. เวทนานุปัสสนา
ง. กายานุปัสสนา

มฐ. ส 1.1 ม.4-6/19-20
ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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เฉลย
1. ง

7

2. ง

3. ก

4. ง

5. ข

6. ง
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7. ง

8. ข

9. ง

10. ค

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

1 การบริหารจิต

2 ชัวโมง
่

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ คุณภาพชีวติ และสังคม

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/20 สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานหรือตามแนวทางของ
ศาสนาทีต่ นนับถือ
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- ฝึกการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐานได้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 สวดมนต์แปล รูแ้ ละเข้าใจวิธปี ฏิบตั แิ ละประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปั ญญา
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน
- นาวิธกี ารบริหารจิตและเจริญปั ญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ คุณภาพชีวติ และสังคม
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการหาแบบแผน

2) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวนิ ยั
2

หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

3. ใฝ่ เรียนรู้

(ชั่วโมงที่ 1)

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :

กระบวนการปฏิ บตั ิ

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 7
ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
สื่อการเรียนรู้ :
1. กระดาษ
2. ตัวอย่างข่าว

1. พระอาจารย์ขออาสาสมัคร 5-6 คน ออกมาเล่นเกมนับ
กระดาษทีห่ น้าชัน้ เรียน ภายในเวลา 20 วินาที ใครนับได้มาก
ทีส่ ุดและบอกจานวนถูกต้อง ถือเป็ นผูช้ นะ
2. พระอาจารย์ให้นักเรียนทีเ่ ป็ นผูช้ นะ ลาดับที่ 1-2-3 เล่าวิธกี าร
นับกระดาษ ครูชแ้ี นะให้นักเรียนได้ขอ้ คิดว่า กิจกรรมนี้ ผู้
ปฏิบตั จิ ะต้องมีสติและสมาธิในการนับกระดาษ ซึง่ การที่
บุคคลมีสติ สมาธิ ในการทางานหรือทากิจกรรมย่อมส่งผลดี
ต่อการทางานหรือทากิจกรรม
3. พระอาจารย์นาตัวอย่างข่าวของบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จใน
การทางาน หรือทากิจกรรมต่างๆ และเป็ นผูท้ ม่ี สี ุขภาพจิตดี
มีการดาเนินชีวติ ทีเ่ ป็ นสุข มาเล่าให้นักเรียนฟัง และให้
นักเรียนวิเคราะห์ว่า เพราะเหตุใดบุคคลดังกล่าวจึงประสบ
ความสาเร็จในการทางาน มีสุขภาพจิตดี บุคลิกภาพดี ซึง่
นักเรียนอาจตอบตามความคิดของตนเองอย่างหลากหลาย
แต่สามารถสรุปใจความได้ว่า เนื่องจากบุคคลเหล่านัน้ มีจติ
ทีเ่ ป็ นสมาธิ
4. นักเรียนทีท่ าสมาธิอย่างสม่าเสมอ ออกมาเล่าประสบการณ์
ของตนในการทาสมาธิว่า มีผลดีอย่างไร
(ชั่วโมงที่ 1)
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ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
3. ใบความรู้
5. ห้องสมุด

2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
4. วีซดี ี
6. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

1. พระอาจารย์นาวีซดี ฝี ึกการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐานเป็ น
ขัน้ ตอน โดยมีการบรรยายประกอบมาให้นักเรียนดู
2. พระอาจารย์อธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารจิต
ตามหลักสติปัฏฐาน เป็ นการบริหารจิตโดยใช้สติกากับ 4
เรื่อง คือ
1) กายานุปัสสนา พิจารณากาย
2) เวทนานุปัสสนา พิจารณาเวทนา
3) จิตตานุปัสสนา พิจารณาดูจติ ของตน
4) ธัมมานุปัสสนา พิจารณาธรรมะ
3. นักเรียนศึกษาความรูเ้ รื่อง การบริหารจิต จากหนังสือเรียน
ใบความรู้ ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้
1) นังสมาธิ
่
ตัวตรง เท้าขวาทับเท้าซ้าย นั ่งหลับตาตัง้ สติ
ไว้ทห่ี น้าท้อง เมื่อหายใจเข้าลมจะเข้าไปในปอด
2) ปอดจะแฟบลง ทาให้ทอ้ งยุบลงไปด้วย ให้กาหนดรู้
อาการพอง ยุบของท้องด้วย “พองหนอ-ยุบ หนอๆๆ”
เพื่อให้รปู้ รมัตสภาวะซึง่ ปรากฏเองตามธรรมชาติ อย่า
พยายามสูดลมแรงให้ปล่อยไปเองตามธรรมชาติ
3) เดินจงกรม “เพื่อเดินให้รตู้ วั ว่าเดินอยู่” มีสติสมั ปชัญญะ
ระลึกได้ก่อนทาและขณะทีย่ กเท้าก้าวไปแต่ละก้าวก็ให้
รูต้ วั ว่า การทีก่ า้ วไปได้หรือหยุดได้ หันกลับได้ ด้วย
อานาจของธาตุทงั ้ 4 คือ ธาตุดนิ ธาตุน้า ธาตุไฟ ธาตุลม
ประชุมกันและเกือ้ กูลกัน จึงทาให้ร่างกายเคลื่อนไปได้
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
5. นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางการฝึก
บริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน โดยพระอาจารย์เป็ นผูก้ ากับ
และช่วยชีแ้ นะเพิม่ เติม
6. พระอาจารย์ให้นักเรียนแต่ละคนฝึกการบริหารจิตตามหลัก
สติปัฏฐานตามแบบทีพ่ ระอาจารย์ฝึกหรือตามวีซดี ี
7. พระอาจารย์ให้นักเรียนฝึกนังสมาธิ
่
และเดินจงกรมสลับกัน
โดยใช้เวลาตามความเหมาะสม
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 กายานุปัสสนา มีความแตกต่างจากจิ ตตานุปัสสนา
อย่างไร
(กายานุปัสสนา เป็นการพิจารณากาย ส่วนจิตตา
นุปัสสนา เป็นการพิจารณาดูจติ ของตนในขณะนัน้
ว่าอยู่ในภาวะอย่างไร เช่น มีราคะ โทสะ โมหะ ไม่มี
ราคะ ไม่มโี ทสะ ไม่มโี มหะ ฯลฯ)

(ชั่วโมงที่ 2)

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนแต่ละคนบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน โดยทาสมาธิ
15 นาที และเดินจงกรม 15 นาที สลับกันไปตามความ
เหมาะสม
2. นักเรียนตรวจสอบการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน ว่ามี
อุปสรรคและปั ญหาอย่างไร และมีวธิ กี ารปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนาอย่างไร
3. นักเรียนแต่ละคนผลัดกันเล่าความรูส้ กึ ปั ญหาและอุปสรรคใน
การทาสมาธิและเดินจงกรม จากนัน้ ครูและนักเรียนช่วยกัน
หาวิธกี ารแก้ไขและพัฒนาการปฏิบตั ติ นในการบริหารจิตตาม
หลักสติปัฏฐาน
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 ขณะที่นักเรียนบริ หารจิตตามหลักสติ ปัฏฐานนัน้
มีความรู้สึกอย่างไร และในกรณี ที่นักเรียนมี
ปัญหาได้ใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของพระอาจารย์ผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. พระอาจารย์มอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนไปฝึกบริหารจิต
ตามหลักสติปัฏฐาน โดยการทาสมาธิและเดินจงกรมสลับกัน
ไป โดยปฏิบตั ทิ บ่ี า้ นหรือสถานทีท่ เ่ี หมาะสมในโอกาสอันควร
แล้วบันทึกผลการปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอส่งพระอาจารย์ผสู้ อน
ตามกาหนดเวลา
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนบริหารจิ ตในเวลาใดบ้าง จงอธิ บาย
วิ ธีการปฏิ บตั ิ ที่นักเรียนคิ ดว่าได้ผลดี
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของพระอาจารย์ผสู้ อน)

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7 (ประเมินตามสภาพจริง)
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) เชอเกียม ตรุงปร. 2551. การฝึ กจิ ตและการบ่มเพาะความเมตตา. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์มลู นิธโิ กมลคีมทอง.
(2) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2541. คิ ดเป็ นทาเป็ นตามแนวพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร :
บริษทั อัมรินทร์พริน้ ติง้ แอนดี พับลิซซิง่ จากัด.
3) ใบความรู้
4) ตัวอย่างข่าว
5) กระดาษ
6) วีซดี ี
8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.oknation.net/blog/Duplex/2008/12/29/entry-2
- http://th.wikipedia.org/wiki/
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ใบความรู ้
เรื่อง คุณประโยชน์ ในการฝึ กจิ ต
ปั จจุบนั การฝึกจิตกาลังเป็ นทีน่ ิยมกันในหมู่ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ มาก เพราะว่าจิตนัน้ ไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั ลัทธิ หรือ
ศาสนาใดๆ
ความยากในการฝึกจิตอยูท่ ก่ี ารทาความเข้าใจธรรมชาติของจิตและนาอานาจจิตมาใช้ในชีวติ ประจาวัน จิตนี่เอง คือ
กุญแจแห่งความสุข จิตนี่เอง คือ กุญแจของความมหัศจรรย์ทงั ้ หลาย ดังนัน้ ทุกคนสามารถฝึกจิตได้โดยไม่เกีย่ วกับความ
ขัดแย้งทางศาสนาใดๆ
เราฝึกจิตเพื่อประโยชน์หลายประการ อาทิเช่น
หากมีกจิ การงานมาก การฝึกจิตจะช่วยขจัดความตึงเครียดและการให้พกั ลึก
หากมีความวิตกกังวล การฝึกสติจะช่วยผ่อนคลายความกังวล และนาไปสู่ความสงบอันสุขมุ
หากมีปัญหาไม่รจู้ บ การฝึกจิตจะช่วยให้มคี วามหาญกล้า และเข้มแข็งในการเผชิญปัญหาชีวติ
หากขาดความเชื่อมั ่นในตนเอง การฝึกจิตจะช่วยให้มคี วามเชื่อมั ่นในตนเอง ซึง่ ความเชื่อมั ่นในตนเองนี้เป็ นเคล็ดลับที่
จะนาไปสู่ความสาเร็จ
หากมีความไม่พงึ พอใจสิง่ ต่างๆ ไม่พบสิง่ ใดในชีวติ ทีน่ ่าชื่นชม การฝึกจิตจะช่วยให้มคี วามพึงพอใจภายใน
หากมีความสงสัยและไม่สนใจศาสนา การฝึกจิตจะช่วยให้พน้ ความสงสัยลังเล และพบคุณค่าบางประการของศาสนา
หากผิดหวังอกหัก ด้วยไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวติ และโลก การฝึกจิตจะช่วยทาให้กระจ่างว่า แท้จริง เรากาลังถูก
รบกวนโดยสิง่ ไร้สาระ
หากร่ารวย การฝึกจิตจะช่วยให้ประจักษ์ในกลไกของความมั ่งคั ่ง และการใช้ความมั ่งคั ่งเพื่อความสุขของตนเองและ
ผูอ้ ่นื
หากยากจน การฝึกจิตสามารถช่วยให้มคี วามสดใสในชีวติ
หากเป็ นคนหนุ่มสาวกาลังอยูใ่ นวัยหัวเลีย้ วหัวต่อของชีวติ และไม่แน่ ใจว่า ควรเดินไปทางไหนดี การฝึกจิตจะช่วยให้
เข้าใจว่า ทางใดดีและเหมาะสมทีส่ ุด
หากเป็ นนักศึกษา การฝึกจิตจะช่วยให้มสี มรรถภาพในการเรียนดี เรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิผล
หากเป็ นคนโทสะร้าย การฝึกจิตจะสามารถพัฒนาความเข้มแข็งเอาชนะความอ่อนแอดังกล่าว เพือ่ กาจัดความ
พยาบาทอันขมขืน่ ได้
หากเป็ นคนประเภทริษยา จะสามารถตระหนักถึงอันตรายของความอิจฉาตาร้อน และพัฒนาตนให้พน้ ความริษยาได้
หากเป็ นทาสของประสาทสัมผัสทัง้ 5 ตาเสพภาพ ลิน้ เสพรส จมูกเสพกลิน่ หูเสพเสียง ผิวเสพโผฏฐัพพะ จะสามารถ
เรียนรูแ้ ละฝึกฝนทีจ่ ะกาหนดควบคุมความปรารถนาในผัสสะได้
หากติดการดื่มหรือเสพสิง่ เสพติด การฝึกจิตจะสามารถเอาชนะนิสยั อันตราย ทีท่ าให้ตกเป็ นทาสสิง่ เหล่านี้ได้
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หากโง่เขลา การฝึกจิตจะช่วยสร้างสรรค์ญาณทรรศน์บางประการทีจ่ กั เป็ นประโยชน์ทงั ้ ต่อตัวเอง ครอบครัว มิตรสหาย
และสังคม หากฝึกจิตอย่างจริงจังแล้ว อารมณ์ต่างๆ จะไม่อาจทาให้โง่งมได้อกี
หากเป็ นบุคคลทีฉ่ ลาด การฝึกจิตจะทาให้บรรลุธรรมขัน้ สูงสุด ซึง่ จะทาให้เห็นทุกสิง่ ตามความเป็ นจริง มิใช่เพียงเห็น
ตามการปรากฏของมันเท่านัน้
นี่เป็ นประโยชน์ทส่ี ามารถสัมฤทธิได้
์ ดว้ ยการฝึกจิต คุณค่าเหล่านี้ไม่อาจซื้อได้ ณ ทีใ่ ด เงินไม่อาจนามาแลกเปลีย่ นได้
มันจะเป็ นของผูฝ้ ึกจิตด้วยความพากเพียรสม่าเสมอเท่านัน้
เราลองมาดูกลไก (Dynamic) ของจิตใจ ทีใ่ ห้คุณประโยชน์หลักๆ จากการฝึกฝนดูบางประการ
การฝึ กจิ ตเพื่อพัฒนาความจา
ถ้าจิตของเราวุ่นวาย สับสน ความจาของเราจะไม่ดี เพราะการรับรูข้ องเราจะไม่แจ่มชัด ก็ไม่สามารถบันทึกความจา
ไว้ในศูนย์ความจาได้อย่างเป็ นระเบียบ แต่ถา้ จิตของเราทรงตัวอยู่เสมอ การเห็นสิง่ ต่างๆ นัน้ จะเห็นได้ชดั เมื่อการรับรูช้ ดั
การบันทึกความจาจะแนบแน่นมั ่นคง และถ้าจิตของเรามีความสม่าเสมอในอารมณ์ การจัดระเบียบของความจาก็เป็ นระบบ
เราจะสามารถระลึกเอาสิง่ ต่างๆ ข้อมูลต่างๆ ทีบ่ นั ทึกไว้มาใช้ได้อย่างง่ายดาย เสมือนถ้าเราเก็บของไว้ในห้องเก็บของอย่าง
เป็ นระเบียบ เราจะหยิบมาใช้เมือ่ ไหร่เราก็ไม่รู้ แต่ถา้ เราถมๆ กันไว้ อย่างไม่เป็ นระเบียบ กว่าจะหามาได้แต่ละครัง้ ก็ยาก
นี่กเ็ ช่นกัน การระลึกถึงข้อมูลต่างๆ ทีบ่ นั ทึกไว้ในศูนย์ความจานัน้ ถ้าเราบันทึกไว้อย่างเป็ นระเบียบ เราจะระลึกและเอามา
ใช้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ถา้ เราเก็บไว้อย่างไม่เป็ นระเบียบ เพราะจิตเราสับสน ไม่โปร่งว่าง เราก็จะสามารถทีจ่ ะระลึกมาใช้ได้
อย่างรวดเร็ว ทัง้ ๆ ทีข่ อ้ มูลเหล่านัน้ ไม่ได้ไปไหนเลย อยูใ่ นจิตสานึกนันเอง
่
แต่เรานึกไม่ออก เพราะการจัดระเบียบของ
ความจาแต่แรกก็ไม่ดี จิตทีใ่ ช้ระลึกก็จะไม่โปร่ง ถ้าเราพัฒนาจิตใจของเราให้ตงั ้ มั ่น สมดุลโปร่งว่างดีแล้ว การรับรูข้ องเราก็
ชัดเจน ระบบความจาของเราก็เป็ นระเบียบดี กระบวนการระลึกเอาข้อมูลต่างๆ มาใช้กจ็ ะรวดเร็วและคล่องแคล่วนี่คอื
ประโยชน์จากการฝึกฝนจิตใจ
การฝึ กจิ ตเพื่อพัฒนาบุคลิ กภาพ
เมื่อสภาพจิตของเราดี ร่างกายของเราดี บุคลิกภาพของเราก็จะดี ถ้าสภาพจิตใจไม่ดบี ุคลิกภาพก็ไม่ดี ใบหน้ามีความ
ตึงเครียดตลอดเวลา บุคลิกภาพนัน้ จะเป็ นไปตามสภาวะใจเป็ นส่วนใหญ่ โดยมีร่างกายเป็ นฐาน เราจะสังเกตได้ว่า ในขณะ
ทีส่ ภาวะจิตของเราละเอียดประณีตนัน้ กิรยิ าอาการของเราจะนุ่มนวล แต่เมื่อใดทีเ่ รามีโทสะ กิรยิ าอาการจะมึนตึง ก้าวร้าว
นันแสดงว่
่
า บุคลิกภาพทัง้ หลายนัน้ จะเป็ นไปตามสภาวะของอารมณ์ ถ้าเรารักษาอารมณ์ของเราให้แจ่มใส ประณีต
ละเอียดอ่อนอยู่เสมอ บุคลิกภาพทัง้ หลายก็นุ่มนวล มั ่นคง ทรงพลัง นี่กเ็ ป็ นประโยชน์ของการใช้อานาจจิตมาพัฒนา
บุคลิกภาพของเรา
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การฝึ กจิ ตเพื่อใช้ในการทางาน
การทางานของเราจะดี ถ้าเรามีสติ เมื่อมีสติเข้าไปประกอบในการปฏิบตั งิ านเมื่อใด เมื่อนัน้ ปัญญาทีเ่ ราได้ฝึกฝนมาดี
แล้วก็จะหลังไหลมาเป็
่
นพลังอานาจ ช่วยให้เราพินจิ พิเคราะห์หาทางทีจ่ ะประกอบกิจต่างๆ ให้สาเร็จได้ดว้ ยประสิทธิภาพสูง
คนขาดสติ เพราะจิตทรงตัวไม่สม่าเสมอนัน้ มักทาอะไรผิดพลาดได้งา่ ย เช่น คนพิมพ์คอมพิวเตอร์ทข่ี าดสติ หรือสติ
พร่อง จะพิมพ์ผดิ แล้วผิดอีก ทาให้เสียเวลา เสียการงาน และเสียอารมณ์มาก แต่หากเรามีสติดใี นการประกอบกิจ เราจะทา
กิจทีป่ ระกอบให้สมบูรณ์ได้ดว้ ยดี มีความผิดพลาดน้อย หรือไม่ผดิ เลย และแม้ในขณะทาก็รสู้ กึ โปร่งสบาย ไม่ตงึ เครียดใน
อารมณ์ จึงสามารถประกอบกิจได้มากมายด้วยความสนุกสนาน และได้ประสิทธิผลสูง
ลักษณะของสตินนั ้ ตามหลักจิตวิทยา ให้ใช้ One-Pointed หรือความแน่วแน่เป็ นหนึ่งเดียวกับสิง่ ทีท่ านัน้ เบือ้ งต้น
ในขณะทีเ่ ราพยายามจะประคองสติให้อยู่กบั งานใดงานหนึ่ง เราควรให้จติ ใจจดจ่ออยู่กบั งานนัน้ เมื่อเราชานาญงานดีแล้ว
เราจะทรงตัวรูพ้ ร้อมเสมอทีจ่ ะทาสิง่ ต่างๆ โดยไม่ตอ้ งจดจ่อจิตใจ เราจะพร้อมใจอย่างเป็ นไปโดยธรรมชาติ เพียงแต่เราทรง
รากฐานแห่งความรูต้ วั ไว้เท่านัน้ แต่ในเบือ้ งต้นของการฝึกให้ใช้ใจจดจ่อไปก่อน คือเมื่อจะทากิจใด ก็ให้มุ่งความรูส้ กึ ทัง้ หมด
ไปทีจ่ ะกระทานัน้ อย่าไปนึกถึงสิง่ อื่นใด เอาเฉพาะกิจทีจ่ ะทา และความสัมพันธ์ สายสัมพันธ์ต่างๆ ทีส่ มั พันธ์กบั กิจทีจ่ ะ
กระทาเท่านัน้
ที่มา : ท่านหลวงปู่ม ั ่น ภูรทิ ตั โต และคณะ. 2539. การบริหารจิ ตใจ. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย.
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ตัวอย่างข่าว
“ตัน ภาสกรนที” นอกจากจะเป็ นนักธุรกิ จที่ประสบความสาเร็จอย่างสูงแล้ว เด็กรุ่นใหม่หลายๆ คน ยังยึด
เอา “ตัน” เป็ นต้นแบบในการดาเนิ นชีวิตอีกด้วย
ชัวโมงนี
่
้หากเอ่ยชื่อ “ตัน ภาสกรนที” เชื่อว่าคงไม่มใี ครไม่รจู้ กั เพราะนอกจากจะเป็ นนักธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จ
อย่างสูง ไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจร้านอาหาร ร้านแต่งงาน อสังหาริมทรัพย์ หรือแม้กระทังในอุ
่ ตสาหกรรมเครื่องดื่มทีเ่ ขาสร้าง
กระแสการดื่มชาเขียวให้ระบาดอยู่ในเมืองไทยอย่างแพร่หลาย นอกเหนือจากนัน้ เด็กรุ่นใหม่หลายๆ คนยังยึดเอา “ตัน”
เป็ นต้นแบบในการดาเนินชีวติ อีกด้วย
“ชีวติ วัยเรียนผมไม่มอี ะไร เรียนจบแค่มธั ยมศึกษาปี ท่ี 3 เกิดในครอบครัวยากจน รูปไม่หล่อพ่อไม่รวย แต่ผมค้นพบ
ตัวเองและมีความเชื่อว่าสามารถประสบความสาเร็จในด้านอื่นได้ จึงทิง้ การเรียนออกมาทางาน เพราะช่วงปิ ดเทอมผมก็จะ
ทางาน เวลาทางานผมมีความสุขมาก ไม่ว่าจะเป็ นล้างจาน กวาดขีไ้ ก่ เลยลาออกจากโรงเรียนมาเป็ นพนักงานส่งของใน
บริษทั แห่งหนึ่ง” ตันในเครื่องแต่งกายทีแ่ สนสดใส กางเกงสีเหลืองสด และหมวก “กัปตัน”ทีส่ วมติดศีรษะไว้แทบตลอดเวลา
ทีเ่ ดินไปเดินมาอยู่ในสานักงานของ บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จากัด เริม่ เรื่องราวของตัวเองให้เราฟั ง
เริ่มต้นธุรกิ จด้วยแนวคิ ดแบบ“ตัน”
ตันในตอนนัน้ เริม่ ชีวติ การทางานอยู่ในบริษทั แห่งนัน้ ยาวนานถึง 5 ปี จากพนักงานแบกของ ส่งของ ความขยัน
พยายาม มุง่ มั ่น ไม่เลือกงานและไม่เกีย่ งเงิน ทาให้เขาได้รบั ความไว้วางใจ กระทังก้
่ าวขึน้ ไปอยูใ่ นตาแหน่ง Sale
Supervisor ในวัยเพียงแค่ 21 ปี
“ตอนนัน้ สิง่ ทีผ่ มต้องการมากทีส่ ดุ คือ ความรู้ และประสบการณ์ จึงเสนอตัวทีจ่ ะทางานโดยไม่เกีย่ งอะไรเลย เรา
ทางาน 5 ปี แต่เหมือนมีประสบการณ์ 15 ปี เพราะเราอาสาทาทุกอย่างโดยไม่เคยเบิกเงินค่าโอที ทาให้เขาเต็มใจให้เรา
ช่วยและเราได้ประสบการณ์กลับมา”
หลังจากนัน้ ตันก็ตดั สินใจทิง้ ตาแหน่ง Sale Supervisor เพื่อออกมาทาธุรกิจของตนเอง โดยเริม่ ต้นจากการขาย
หนังสือพิมพ์ ซึง่ เขาบอกว่าเป็ นการเปลีย่ นแปลงชีวติ ครัง้ ที่ 2 จากจุดแรกทีล่ าออกจากโรงเรียนมาทางาน
“ดูเหมือนเป็ นคนคิดผิดนะ เพราะเราอยู่ในตาแหน่งทีถ่ อื ว่าสูงแล้ว แต่ออกมาขายหนังสือพิมพ์ แต่ผมว่าผมคิดถูก
เพราะว่าการเริม่ ต้นเล็กๆ ทาให้ผมเริม่ ต้นได้ดี ทุกคนอาจจะมองว่าการลาออกจากงานเป็ นความเสีย่ งแต่ผมคิดว่าผมไม่
เสีย่ ง แต่ผมมีโอกาสด้วยซ้าไป การทีผ่ มเคยทางานเจอปัญหามาหลายแขนง ต่อสูอ้ ยูใ่ นกรุงเทพฯ ทีอ่ ุณหภูมใิ นการแข่งขัน
เยอะมาก กับอุณหภูมทิ ผ่ี มไปทาธุรกิจขายหนังสือพิมพ์ ขนาดของการแข่งขันมันแตกต่างกันโดยสิน้ เชิง จากคนทีต่ อ้ ง
แข่งขันอย่างทีส่ ุด เราไปทาสิง่ ที่ Basic ทีส่ ุด มันง่าย เหมือนคนทีจ่ บจากเมืองนอก ดูเหมือนเขาเก่ง แต่ความจริงแล้วเขา
ได้เปรียบเฉยๆ เพราะเขาเห็นก่อน เขาได้ยนิ ก่อน มันเป็ นวิธสี ขู้ องผม แทนทีผ่ มจะไปเปิ ดบริษทั ใหญ่ๆ แต่ผมไปทาธุรกิจ
ทีต่ ่าสุด ตอนนัน้ ผมมองไม่เห็นความเสีย่ ง แต่ผมมองเห็นความสาเร็จ”
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ธุรกิจของตันเป็ นไปตามทีเ่ ขาคาดการณ์ แม้ว่าจะพบกับอุปสรรคบ้าง แต่เพียง 6 เดือน เขาก็สามารถซื้อห้องทีเ่ ขาเช่า
ขายหนังสือพิมพ์เป็ นของตนเองได้ กระทังน
่ าไปสู่การขยายกิจการเป็ นร้านกิฟท์ชอ็ ป ร้านอาหารฟาสต์ฟูด และใน
ระยะเวลา 10 ปี ตันมีหอ้ งแถวอยู่ในจังหวัดชลบุรนี ับ 10 คูหา
ชีวิตไม่ตนั ฝ่ าฝันมรสุมฟองสบู่
“ปี 2540 ทีป่ ระเทศไทยเจอกับยุคฟองสบู่แตก ผมก็โดนมรสุมไปด้วย มีหนี้สนิ เป็ น 100 ล้าน เพราะเราทาเกินตัว
จากทีม่ นั ได้มาง่ายเกินไปจนเราลืมไปว่า เวลามันพลิกกลับมา เราจะรับมือมันไม่ไหว แต่เมื่อเราล้มก็ตอ้ งพยายามลุกขึน้
และผมก็ได้บทเรียนจากคนอื่น ทีเ่ ขาบอกว่าตัดแขนขารักษาชีวติ ผมชอบฟั งผูใ้ หญ่พดู และเคยเห็นการทาธุรกิจในสมัยที่
ผมยังเป็ นเด็ก ผูใ้ หญ่เขาบอกว่า เวลาทีธ่ ุรกิจมันไปไม่ไหวแล้วอย่าดันทุรงั ต้องรีบตัดแขนขารักษาชีวติ ทาทรัพย์สนิ ให้เป็ น
เงินสดให้มากทีส่ ุด ตัดค่าใช้จ่าย ลดหนี้ให้มากทีส่ ุด เพื่อทีจ่ ะเอาตัวรอด เป็ นสิง่ ทีผ่ มได้จากแนวคิดของคนอื่น และผมเชื่อ
ว่าไม่มอี ะไรทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ เพราะเวลาเราทางานมันก็ไม่ได้เป็ นอย่างทีเ่ ราคิดทุกครัง้ แต่เวลาเราเจอปั ญหามันอยูท่ เ่ี รา หาก
เราไม่ยอมแพ้ สุดท้ายเราก็จะผ่านมันไปได้”
หลังลุกขึน้ ได้จากวิกฤติฟองสบูแ่ ตก ตันหันมาทาธุรกิจร้านถ่ายรูปแต่งงาน และธุรกิจของตันก็กลายเป็ นร้านถ่ายรูป
แต่งงานทีเ่ ป็ นอันดับ 1 ของเมืองไทย มีสาขาถึง 20 แห่ง จัดสมรสหมู่ 2,000 คู่ ทีเ่ มืองทองธานีในปี 2000 จากนัน้ เขาก็มา
ทาร้านบุฟเฟ่ ต์ ซึง่ เป็ นจุดเริม่ ต้นของชาเขียวในปัจจุบนั
“เราทาร้านบุฟเฟ่ ตโ์ ออิชแิ ล้วก็เสิรฟ์ ชาเขียวในร้าน ไม่ได้จาหน่าย แต่กม็ คี นขอซื้อใส่ถุงพลาสติก ใส่ขวดกลับบ้าน
กระทังสุ
่ ดท้ายมันมาเป็ นอุตสาหกรรม ซึง่ ธุรกิจของผมทัง้ หมดมันเป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่รอบตัว หากเราเป็ นคนช่างสังเกต คอยดู
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจะมองเห็นโอกาส อย่างชาเขียวผมรูว้ ่าเป็ นสินค้าทีเ่ ป็ นเทรนด์สุขภาพและเป็ นเทรนด์ทม่ี อี นาคต
เพราะชาเขียวในญีป่ ่ นุ ไต้หวัน สิงคโปร์ จีน เป็ นสินค้าทีม่ กี ารเติบโตต่อเนื่องหลาย 10 ปี ทผ่ี า่ นมา ถ้าเราไม่สงั เกตเราจะไม่
รู้ อย่างผมไปญีป่ ่ นุ นอกจากไปเทีย่ วแล้ว เราก็ไปดูเรื่องธุรกิจด้วย เราไปยืนหน้าร้านสะดวกซื้อของญีป่ ่ นุ พบว่าชาเขียว
เป็ นเครื่องดื่ม 30% ทีอ่ ยู่ในตูแ้ ช่ของเขา เพราะฉะนัน้ ในเมืองไทยมันเกิดอยู่แล้ว เพียงแต่ใครจะทาเป็ นคนแรก และประสบ
ความสาเร็จสูงสุดเท่านัน้ เอง”
สอนคนรุ่นใหม่ผ่านทางตันทาธุรกิ จ
ตัน บอกด้วยว่า สิง่ หนึ่งทีท่ าให้เขาประสบความสาเร็จ เพราะเขามักทาธุรกิจทีไ่ ม่ค่อยมีคนทาและชอบทีจ่ ะทาธุรกิจ
เริม่ ต้น นอกจากนี้เขายังเป็ นคนทีช่ อบค้นหาข้อมูล จึงมีโอกาสได้ทาสินค้าก่อน และได้ทาในจังหวะทีพ่ อดีกบั ตลาด
“การทาธุรกิจไม่ว่าจะทาอะไรก็ตาม ทาเร็วไปก็ไม่ดี ช้าไปก็ไม่ได้อะไรเลย ต้องเป็ นจังหวะทีพ่ อดี ผมมีเซนส์ว่ามันถึง
จังหวะและโอกาสแล้ว นันอาจเป็
่
นเพราะเราช่างสังเกต ซึง่ มันเกิดจากการสะสมประสบการณ์และศึกษาข้อมูล เพราะชา
เขียวผมไม่ได้ทาคนแรก จริงๆ แล้วมีหลายยีห่ อ้ ในตลาดก่อนทีผ่ มจะทาเป็ นอุตสาหกรรม แต่ผมนาชาเขียวเข้ามาในร้าน
บุฟเฟ่ ตโ์ ออิชิ ซึง่ เวลานัน้ ผมไม่ได้อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรม การทีผ่ มจะไปทามันเป็ นเรื่องยาก มันมีขนั ้ ตอนเยอะเลย กว่า
เราจะไปทาโรงงาน ซื้อทีผ่ ลิต มันผ่านไปแล้ว 2 ปี กว่า คนอื่นทาไปก่อนแล้ว ผมมาทีหลัง แต่ปีเดียวผมก็แซงไปเป็ นอันดับ
1 ในตลาด เพราะเราเข้าใจธุรกิจ เราเข้าใจสินค้า เราเข้าใจลูกค้า เรามีฐานลูกค้าทีเ่ ป็ นลูกค้าของเรามากอยู่แล้ว”
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ผูช้ ายชื่อตันทีว่ ธิ คี ดิ ไม่เคยตัน บอกถึงมุมมองทีเ่ ขามีต่อการทาธุรกิจถึงคนรุ่นใหม่ว่า สาหรับคนหนุ่มสาวสมัยนี้มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วน มีพน้ื ฐานความรู้ การศึกษาดี และโลกสมัยนี้งา่ ยขึน้ มีการสื่อสารทีม่ ากขึน้ ในโลกออนไลน์กส็ ามารถ
ทาธุรกิจได้ เครื่องมือในปั จจุบนั อานวยต่อการเริม่ ต้นทาธุรกิจเล็กๆ โดยไม่ตอ้ งใช้ทุนหรือใช้ทุนน้อยทีส่ ุด
“เราสามารถเริม่ จากจุดเล็กๆ ได้ ไม่จาเป็ นต้องเริม่ ใหญ่ๆ หากเราจับจุดได้ เริม่ จากเล็กแป๊ บเดียวก็ใหญ่ ทุกคนทาได้
อยู่แล้ว หากถามผม ผมอยากจะแนะนาว่า การทาธุรกิจมันมีขนั ้ ตอน เปรียบเหมือนการทอดปลา หากเรามีวตั ถุดบิ ทีด่ คี อื
ปลาสด น้ามันก็ใหม่แต่หากเราทอดปลาไม่เป็ น เราไม่เข้าใจขัน้ ตอนการทอดปลา เราก็จะไม่ได้อะไร เราเอาปลาลงไป ไฟ
ร้อน หากเราใจร้อนหากมันยังไม่เกรียม เรากลับไปกลับมา สุดท้ายเนื้อจะติดกระทะหมด ก็จะไม่เหลืออะไรให้เรากินเลย ก็
อยากจะบอกทุกคนว่าทาธุรกิจมันมีขนั ้ ตอน สิง่ ทีส่ าคัญ คือ ความอดทน ต้องรอจังหวะทีม่ นั ควรจะได้แล้วค่อยได้ หากเรา
รีบๆ อยากได้เร็ว รวยเร็ว ก็เหมือนเรากลับปลาเร็วๆ เราอยากกินเร็วๆ อยากให้สุกเร็วๆ แต่สุดท้ายเราไม่เหลือเนื้อปลา
เลย สิง่ ทีเ่ ด็กรุ่นใหม่ขาด คือ ความอดทน และเราไม่จาเป็ นต้องสาเร็จตัง้ แต่กา้ วแรก เพียงแต่ตอ้ งรูจ้ กั อดทนเท่านัน้ ”
ส่วนการบริหารงานของตันนัน้ เขาบอกว่า เขาใช้วธิ กี ารลงไปสัมผัสตลาด ทาความเข้าใจกับสินค้า ผูค้ า้ ลูกค้า
ผูบ้ ริหารต้องไม่อยูใ่ นออฟฟิ ศอย่างเดียว ต้องยืดหยุ่น และพร้อมทีจ่ ะลุย ต้องปรับตัวให้ทนั กับเด็กรุ่นใหม่
“ผมบอกผูบ้ ริหารว่าให้ลงพืน้ ทีม่ ากๆ ให้ไปสัมผัสกับลูกค้า ไปอยู่กบั ลูกน้องจะได้มวี สิ ยั ทัศน์และจะได้เห็นอนาคต ทัน
ต่อเหตุการณ์ การสร้างแบรนด์ทาได้หลายวิธี แต่ผมเน้นการใกล้ชดิ กับลูกค้า พนักงาน ร้านค้า สินค้าเราจะขายได้มนั ต้อง
ครบทุกส่วนทัง้ ลูกค้า ร้านค้าและพนักงาน พนักงานเราไม่เต็มที่ สินค้าก็ไม่ทวถึ
ั ่ ง ไม่เอาใจใส่สนิ ค้าก็ออกมาไม่ดี เราต้องให้
เขารูส้ กึ มีความสุขทีจ่ ะทางาน ผมไม่เชื่อว่าการสร้างกฏเกณฑ์ทม่ี ากเกินไป หรือบังคับให้เขาทางาน จะทาให้ได้งานทีด่ ี แต่
เราควรให้เขารูส้ กึ ว่าเขาคือเจ้าของบริษทั ด้วยเช่นกัน”
สุดท้ายของชายชื่อตัน สิง่ ทีเ่ ขาต้องการในเวลานี้ไม่ใช่ทรัพย์สนิ เงินทอง หากแต่เป็ นการ “ใช้หนี้สงั คม” ผ่าน “มูลนิธิ
ตันปั น” ทีจ่ ะเป็ นศูนย์รวมเล็กๆ ของการแบ่งปั นสู่สงั คมในด้าน “การศึกษา” และ “สิง่ แวดล้อม”
“ตอนนี้ผมตัง้ มูลนิธปิ ั นตัน มีคามั ่นสัญญาทีผ่ มให้กบั พนักงานและหุน้ ส่วน ตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ปิ ดบริษทั ว่า ผมจะยกหุน้
ของผมให้มลู นิธฯิ โดยในปี ท่ี 8 ผมจะยกให้ไม่ต่ากว่า 90% พอมีพอเพียงแล้วก็ไม่รวู้ ่าจะเอามาเพิม่ ทาไม ผมอยากส่งมอบ
ให้ผอู้ ่นื ได้เอาไปสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ดา้ นการศึกษาและสิง่ แวดล้อมต่อไป อีก 8 ปี ผมจะเลิกทาธุรกิจ แต่จะไป
ทาภารกิจแทน ไปเป็ นอาสาสมัครทางานใช้หนี้เพื่อสังคม เอาสิง่ ทีม่ อี ยูไ่ ปทาให้เกิดประโยชน์ แต่ไม่ทาเพื่อกาไรอีกแล้ว”
ที่มา : http://www.m2fjob.com/รอบรูเ้ รื่องงาน/คุยกับมืออาชีพ/79-ทาแบบธุรกิจคิดแบบ-ตัน-ทีไ่ ม่รจู้ กั ตัน.html
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

ความตัง้ ใจ
ในการทางาน

ความ
รับผิดชอบ

การตรงต่อ
เวลา

ความสะอาด
เรียบร้อย

ผลสาเร็จ
ของงาน

รวม
20
คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในโรงเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรือ
ผูป้ กครอง พระอาจารย์และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง

3. มีวินัย
รับผิดชอบ

3.1 จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน

4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
5.3 ปฏิบตั ติ นและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.4 ไม่เอาเปรียบผูอ้ ่นื และไม่ทาให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมือ่ ผูอ้ ่นื
กระทาผิดพลาด
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ระดับคะแนน
4 3 2 1

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
4 3 2 1

รายการประเมิ น
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัว อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน

6.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
6.2 ตัง้ ใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานอย่างรอบคอบ
6.4 ทุ่มเท ทางาน อดทน ไม่ทอ้ ต่อปัญหาและอุปสรรค
6.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
6.6 ชื่นชมผลงานความสาเร็จด้วยความภาคภูมใิ จ

ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย 7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง พระอาจารย์และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
104 - 124
ดีมาก
183 - 103
ดี
62 - 82
พอใช้
ต่ากว่า 62
ปรับปรุง

แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
16
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

2 การเจริญปัญญา
1 ชัวโมง
่
(คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา)

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การเจริญปั ญญาโดยใช้วธิ คี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ (วิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทันธรรมดา หรือวิธคี ดิ แบบสามัญ
ลักษณะ) ย่อมมีผลต่อการพัฒนาตนและพัฒนาการเรียนรู้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/19 เห็นคุณค่า เชื่อมั ่น และมุง่ มั ่นพัฒนาชีวติ ด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยวิธคี ดิ
แบบโยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือ
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ (วิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทันธรรมดาหรือวิธคี ดิ แบบสามัญลักษณะ)
และนาไปปฏิบตั ไิ ด้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี (เน้นวิธคี ดิ แบบแยกแยะส่วนประกอบ
แบบสามัญลักษณะ แบบเป็ นอยู่ในขณะปั จจุบนั และแบบวิภชั ชวาท)
- วิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทันธรรมดา (คิดแบบสามัญลักษณะ)
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
2) วิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทันธรรมดา (คิดแบบสามัญลักษณะ)
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
17
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5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวนิ ยั

3. ใฝ่ เรียนรู้

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนแบบ

ปุจฉาวิ สชั นา

 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

พระอาจารย์นาภาพมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกัน
ตอบคาถามดังนี้
1) ภาพเด็ก
คาถาม เด็กคนนี้จะคงสภาพความเป็ นเด็กตลอดไป
หรือไม่ เพระเหตุใด
2) ภาพหญิงสาว
คาถาม หญิงสาวคนนี้จะสาวและสวยตลอดไปหรือไม่
เพราะเหตุใด
3) ภาพคนแก่
คาถาม คนแก่ในภาพนี้ในอดีตจะมีความแก่เช่นนี้หรือไม่
เพราะเหตุใด
4) ภาพดอกไม้
คาถาม ดอกไม้ในภาพนี้ จะสวยสดตลอดไปหรือไม่
เพราะเหตุใด

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
3. บัตรภาพ

2. เอกสารประกอบการสอน

1. พระอาจารย์ให้นักเรียนศึกษาความรูเ้ รื่อง การเจริญปั ญญา
ตามหลักโยนิโสมนสิการในหัวข้อ คิดแบบรูเ้ ท่าทันธรรมดา
(คิดแบบสามัญลักษณะ) จากหนังสือเรียน และเอกสาร
ประกอบการสอน แล้วพระอาจารย์อธิบายให้นักเรียนเข้าใจ
ว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ เกิดมาแล้วก็แปรเปลีย่ นและดับ
สลายไปตามกาลเวลา ไม่มสี งิ่ ไหนจีรงั ยั ่งยืน เพื่อเตือนใจไว้
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 ถ้าทรัพย์สินของนักเรียนสูญหาย นักเรียนจะต้อง
ใช้วิธีคิดอย่างไรจึงจะไม่เกิ ดความเสียดาย
จงอธิ บาย
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของพระอาจารย์ผสู้ อน)

ทันก่อนประสบเข้ากับตนเอง เรียกวิธคี ดิ นี้ว่า “วิธคี ดิ แบบ
รูเ้ ท่าทันธรรมดา (คิดแบบสามัญ ลักษณะ)”
2. พระอาจารย์อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบในเรื่อง วิธคี ดิ
แบบรูเ้ ท่าทันธรรมดา (คิดแบบสามัญลักษณะ) และให้
นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างประกอบวิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทัน
ธรรมดา (คิดแบบสามัญลักษณะ)
3. พระอาจารย์ให้นักเรียนดูภาพ แล้วตัง้ คาถามให้นักเรียนตอบ
พระอาจารย์ตรวจสอบคาตอบของนักเรียนและให้
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
- ภาพไร่นาสวนผสม
คาถาม 1) เกษตรกรในภาพนี้มกี ารดาเนินกิจกรรม
เกีย่ วกับอาชีพอย่างไร
2) ลักษณะของการปลูกพืชในภาพนี้มคี วาม
เด่นชัดในเรื่องใด
3) ในอดีตการเพาะปลูกในบริเวณนี้น่าจะมี
ลักษณะอย่างไร
4) นักเรียนคาดว่า ในอนาคตเกษตรกรในภาพนี้
ควรจะมีการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างไร
- ภาพเด็ก วัยรุ่น และคนชรา
คาถาม 1) บุคคลในภาพมีความแตกต่างกันเพราะเหตุใด
2) ถ้าวัยรุ่นในภาพนี้ตอ้ งการให้ลกั ษณะหน้าตา
เป็ นเช่นนี้ตลอดไป จะมีความเป็ นไปได้
หรือไม่ อย่างไร
3) เด็ก วัยรุน่ และคนชราในภาพ แสดงถึงการ
เปลีย่ นแปลงของชีวติ และร่างกายอย่างไร
4) นักเรียนได้ขอ้ คิดสาคัญจากการดูภาพ
ดังกล่าวอย่างไร
4. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

พระอาจารย์และนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะการคิดแบบ
รูเ้ ท่าทันธรรมดา (คิดแบบสามัญลักษณะ) และข้อดีของการนาวิธคี ดิ
ไปใช้ในการดาเนินชีวติ
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7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้

เครื่องมือ

เกณฑ์

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2) เอกสารประกอบการสอน
3) บัตรภาพ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เอกสารประกอบการสอน
วิ ธีคิดแบบสามัญลักษณะ
วิ ธีคิดแบบสามัญลักษณะ หรือวิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทันธรรมดา คือ มองอย่างรูเ้ ท่าทันความเป็ นไปของสิง่ ทัง้ หลาย ซึง่
จะต้องเป็ นอย่างนัน้ ๆ ตามธรรมดาของมันเอง ในฐานะทีม่ นั เป็ นสิง่ ซึง่ เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ ปรุงแต่งขึน้ เมื่อเกิดขึน้ แล้วก็
จะต้องดับไปไม่เทีย่ งแท้ ไม่คงที่ ไม่ย ั ่งยืน ไม่คงอยูต่ ลอดไป เป็ นอนิจจัง
ผูท้ ส่ี ามารถคิดแบบสามัญลักษณ์ได้มกั เป็ นผูท้ ม่ี สี ติ ไม่ว่วู าม มองทุกสิง่ ว่าเมื่อเกิดขึน้ ได้ ก็เปลีย่ นแปลงได้ ดับสูญได้
ไม่มใี ครจะครอบครองทุกสิง่ ทุกอย่างได้ตลอดไป บุคคลทีค่ ดิ เช่นนี้จะเป็ นผูไ้ ม่ประมาท มีสติ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2

(Kinnaree December 2006)
หญิงสาวในภาพที่ 1 เป็ นสาวสวย แต่ต่อไปอีก 30 ปี ขา้ งหน้า ความสาวสวยก็จะหมดไป มีความแก่ชรามาแทนที่
หญิงสาวในภาพที่ 2 ในอดีต 30 ปี ทแ่ี ล้วก็เป็ นหญิงสาว และมีความสวยในอดีต
จากภาพทัง้ 2 ภาพนี้ จะเห็นว่าหญิงทัง้ สองคนนี้ไม่สามารถทาให้ร่างกายคงอยู่ในสภาพทีต่ อ้ งการได้ สังขารจึงไม่
เทีย่ งแท้
ผูท้ ค่ี ดิ เป็ นตามแบบสามัญลักษณ์จะมีสติ ไม่หลงตนเอง ไม่หลงในคาสรรเสริญเยินยอในสิง่ ทีต่ นมีอยู่ในปัจจุบนั
เช่นเดียวกับผูท้ ม่ี ยี ศถาบรรดาศักดิ ์สูงในปั จจุบนั ก็ย่อมไม่จรี งั สักวันหนึ่งในภายภาคหน้าก็อาจเสื่อมลงไป ดังนี้ สิง่ ทีค่ วร
เพียรกระทาก็คอื คุณธรรมความดีทจ่ี ะมีอยู่ตดิ ตัวตลอดไป
ตัวอย่างคาถาม
1. หญิงสาวในภาพที่ 1 จะคงสภาพความสาวอยู่ได้ตลอดไปหรือไม่ เพราะอะไร
2. หญิงชราในภาพที่ 2 ในอดีต เมื่อ 30 ปี ทแ่ี ล้วก็ จะมีสภาพร่างกายอย่างไร
3. เมื่อดูภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แล้วทาให้ได้แง่คดิ ในเรื่องความเปลีย่ นแปลงของชีวติ และร่างกายอย่างไร
4. นักเรียนได้ขอ้ คิดหรือได้สติจากการเปรียบเทียบภาพที่ 1 และภาพที่ 2 อย่างไร
ที่มา : สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ. 2552. พัฒนาทักษะการคิ ด...พิ ชิตการสอน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลีย่ งเซียง
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บัตรภาพ

ที่มา : ภาพที่ 1
1 2 ภาพที่ 2
3 4 ภาพที่ 3
ภาพที่ 4

ภาพเด็ก

ภาพหญิ งสาว

ภาพคนแก่

ภาพดอกไม้

http://baby.kapook.com/photo/baby_21804.html
http://entertain.teenee.com/thaistarphoto/94736.html
http://www.songkhlahealth.org/paper/15
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ภาพไร่นาสวนผสม

ภาพเด็กผู้หญิ งและเด็กผู้ชาย

ภาพวัยรุ่นหญิ งและชาย

ภาพคนชรา

ที่มา : ภาพที่ 1
1 2 ภาพที่ 2
3 4 ภาพที่ 3
ภาพที่ 4

http://rungpitakfarm.com
http://women.mthai.com/mom-child/81021.html
http://webboard.yenta4.com/topic/320374
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หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

การทางานรายบุคคล

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

รายการประเมิ น

1
2
3
4
5

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
การทางานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา
รวม

4

ระดับคะแนน
3
2

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในโรงเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและ
ชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรือ
ผูป้ กครอง และพระอาจารย์
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง

3. มีวินัย
รับผิดชอบ

3.1 จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน

4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
5.3 ปฏิบตั ติ นและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.4 ไม่เอาเปรียบผูอ้ ่นื และไม่ทาให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมือ่ ผูอ้ ่นื
กระทาผิดพลาด
25
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ระดับคะแนน
4 3 2 1

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
4 3 2 1

รายการประเมิ น
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัว อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน

6.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
6.2 ตัง้ ใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานอย่างรอบคอบ
6.4 ทุ่มเท ทางาน อดทน ไม่ทอ้ ต่อปัญหาและอุปสรรค
6.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
6.6 ชื่นชมผลงานความสาเร็จด้วยความภาคภูมใิ จ

ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย 7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
104 - 124
ดีมาก
183 - 103
ดี
62 - 82
พอใช้
ต่ากว่า 62
ปรับปรุง

แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

3 การเจริญปัญญา (คิดแบบ
1 ชัวโมง
่
เป็ นอยู่ในขณะปัจจุบนั )

1 สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การเจริญปั ญญาโดยใช้วธิ คี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ (วิธคี ดิ แบบเป็ นอยู่ในขณะปั จจุบนั ) ย่อมมีผลต่อการ
พัฒนาตนและพัฒนาการเรียนรู้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

2 ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/19 เห็นคุณค่า เชื่อมั ่น และมุง่ มั ่นพัฒนาชีวติ ด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยวิธคี ดิ
แบบโยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือ
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ (วิธคี ดิ แบบเป็ นอยู่ในขณะปั จจุบนั ) และนาไปปฏิบตั ไิ ด้

3 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี (เน้นวิธคี ดิ แบบแยกแยะส่วนประกอบ
แบบสามัญลักษณะ แบบเป็ นอยู่ในขณะปั จจุบนั และแบบวิภชั ชวาท)
- วิธคี ดิ แบบเป็ นอยู่ในขณะปั จจุบนั
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

2) วิธคี ดิ แบบเป็ นอยู่ในขณะปั จจุบนั

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวนิ ยั
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3. ใฝ่ เรียนรู้

6 กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิ คการสัมภาษณ์ 3 ขัน
้ ตอน
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. พระอาจารย์นาภาพคนงานก่อสร้างกาลังมุงหลังคาบ้าน มา
ให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า เพราะ
เหตุใดคนงานเหล่านัน้ จึงสามารถทางานอยู่บนทีส่ งู ได้ โดยไม่
พลัดตกลงมาซึง่ นักเรียนอาจตอบได้อย่างหลากหลาย
2. พระอาจารย์อธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระทา
ของคนงานก่อสร้างนัน้ สอดคล้องกับการคิดแบบเป็ นอยู่
ในขณะปั จจุบนั

ขัน้ สอน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2. เอกสารประกอบการสอน
3. บัตรภาพ

1. พระอาจารย์แบ่งนักเรียนเป็ นกลุม่ กลุ่มละ 4 คน คละกันตาม
ความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลาง
ค่อนข้างอ่อน และอ่อน แล้วให้รว่ มกันศึกษาความรูเ้ รื่อง
คิดแบบเป็ นอยูใ่ นขณะปัจจุบนั จากหนังสือเรียนและเอกสาร
ประกอบการสอน แล้วช่วยกันสรุปสาระสาคัญ จากนัน้ บันทึก
ความรูท้ ไ่ี ด้ลงในแบบบันทึกการอ่าน
2. พระอาจารย์ให้นักเรียนดูภาพกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้ แล้ว
แสดงความคิดเห็นตามหลักการคิดแบบเป็ นอยูใ่ นขณะ
ปั จจุบนั ดังนี้
- ภาพนักกีฬาได้รบั ถ้วยรางวัล
- ภาพสวนผลไม้นานาชนิด
- ภาพนักเรียนกาลังอ่านหนังสือ
- ภาพการไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
3. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเลือกหมายเลขประจาตัวตามความ
สมัครใจ ตัง้ แต่หมายเลข 1-4
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 ถ้านักเรียนมีผลการเรียนในปัจจุบนั อยู่ในระดับ
ตา่ นักเรียนจะนาวิ ธีคิดแบบเป็ นอยู่ในขณะ
ปัจจุบนั มาใช้เพื่อการพัฒนาด้านการเรียน
อย่างไร จงอธิ บาย
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของพระอาจารย์ผสู้ อน)

4. นักเรียนแต่ละหมายเลขสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเพื่อน จาก
การดูภาพทัง้ 4 ภาพ ดังนี้
- หมายเลข 1 สัมภาษณ์เพื่อนหมายเลข 2
- หมายเลข 3 สัมภาษณ์เพื่อนหมายเลข 4
- หมายเลข 2 สัมภาษณ์เพื่อนหมายเลข 1
- หมายเลข 4 สัมภาษณ์เพื่อนหมายเลข 3
5. สมาชิกในกลุม่ หมุนเวียนกันสรุปใจความสาคัญทีไ่ ด้จากการ
สัมภาษณ์ ดังนี้
- หมายเลข 1 เล่าให้หมายเลข 3 และ 4 ฟั งเกีย่ วกับใจความ
ทีห่ มายเลข 2 ให้สมั ภาษณ์
- หมายเลข 2 เล่าให้หมายเลข 3 และ 4 ฟั งเกีย่ วกับใจความ
ทีห่ มายเลข 1 ให้สมั ภาษณ์
- หมายเลข 3 เล่าให้หมายเลข 1 และ 2 ฟั งเกีย่ วกับใจความ
ทีห่ มายเลข 4 ให้สมั ภาษณ์
- หมายเลข 4 เล่าให้หมายเลข 1 และ 2 ฟั งเกีย่ วกับใจความ
ทีห่ มายเลข 3 ให้สมั ภาษณ์
6. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายลักษณะสาคัญของการคิด
แบบเป็ นอยูใ่ นขณะปัจจุบนั และแนวทางการนาไปประยุกต์ใช้
ในการทากิจกรรมต่างๆ
7. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน พระอาจารย์
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
8. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญของการนาวิธคี ดิ แบบเป็ นอยู่
ในขณะปั จจุบนั ไปใช้ในการดาเนินชีวติ
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ ละคนบันทึ กการปฏิ บตั ิ ตนในการบริ หารจิ ตและเจริ ญปั ญญา โดยให้ครอบคลุม
ประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) รายงานการบริหารจิต
2) การวิเคราะห์ผลของการบริหารจิต
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3) รายงานการปฏิบตั ติ นในการเจริญปั ญญา
4) การวิเคราะห์ผลของการเจริญปั ญญา

นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 7

7 การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั และใฝ่ เรียนรู้
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7
ตรวจบันทึกการปฏิบตั ติ นในการบริหารจิต
และเจริญปัญญา

แบบบันทึกการอ่าน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7
แบบประเมินบันทึกการปฏิบตั ติ นใน
การบริหารจิตและเจริญปั ญญา

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

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2) เอกสารประกอบการสอน
3) บัตรภาพ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เอกสารประกอบการสอน
วิ ธีคิดแบบเป็ นอยู่ในขณะปัจจุบนั
วิ ธีคิดแบบเป็ นอยูใ่ นขณะปัจจุบนั ความคิดชนิดทีเ่ ป็ นอยู่กบั ปั จจุบนั เป็ นการคิดในแนวทางความรูห้ รือคิดด้วย
อานาจปั ญญา ซึง่ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนี้ หรือเป็ นเรือ่ งผ่านไปแล้ว หรือเป็ นเรื่องของกาลภายภาคหน้า ก็จดั เข้า
ในการเป็ นอยู่กบั ปัจจุบนั ทัง้ นัน้
ผูท้ ม่ี วี ธิ คี ดิ แบบนี้จะมีสติรทู้ นั กระบวนการ มองสภาวะต่างๆ อยูต่ ลอดเวลา รูจ้ กั ใช้ประโยชน์ของบทเรียนในอดีต
ทาภารกิจปัจจุบนั และสามารถวางแผนในอนาคตได้

กลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ปรับปรุงวิธกี ารทางการเกษตรเป็ นเกษตรแบบผสม มีทงั ้ ทานา ทาสวนผักสวนครัวหลายประเภท
พวกเขาพยายามพัฒนาอาชีพของเขาให้ดที ส่ี ุด เพราะเคยได้รบั บทเรียนในอดีต เคยทานาจานวนหลายร้อยไร่ แต่เมื่อ
ประสบปั ญหาภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ราคาข้าวตกต่า พวกเขาจึงหันมาทาการเกษตรแบบผสม ทาให้ได้รบั ผลผลิตพอ
ยังชีพ พอมีพอกิน และพวกเขาก็คดิ วางแผนในอนาคตว่าจะยึดแนวเกษตรแบบผสมต่อไป แต่จะปรับปรุงวิธกี ารขายผลผลิต
โดยรวมตัวกันเป็ นกลุม่ เกษตรกร เพื่อให้ได้ราคาสินค้าดีขน้ึ กล่าวได้ว่ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ได้รบั บทเรียนจากอดีต มาเป็ น
แนวคิดในการประกอบอาชีพในปั จจุบนั และสามารถวางแผนในอนาคต เพื่อให้ได้ราคาผลผลิตทางการเกษตรดีขน้ึ
ตัวอย่างคาถาม
1. เกษตรกรในภาพนี้มกี ารดาเนินกิจกรรมเกีย่ วกับอาชีพอย่างไร
2. ลักษณะของการปลูกพืชในภาพนี้มคี วามเด่นชัดในเรื่องใด
3. ในอดีตการเพาะปลูกพืชในบริเวณนี้น่าจะมีลกั ษณะอย่างไร
4. นักเรียนคาดว่า ในอนาคตเกษตรกรในภาพนี้ควรจะมีการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างไร
ที่มา : สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ. 2552. พัฒนาทักษะการคิ ด...พิ ชิตการสอน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลีย่ งเซียง.
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บัตรภาพ

ภาพคนงานก่อสร้าง

ภาพนักกีฬาได้รบั ถ้วยรางวัล

ภาพสวนผลไม้นานาชนิ ด

ภาพนักเรียนกาลังอ่านหนังสือ

ภาพการใช้สิทธิ เลือกตัง้
ที่มา : ภาพที่ 1
1 2 ภาพที่ 2
3 4 ภาพที่ 3
5
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=charlie&month=04-2010&date=26&group=1&gblog=12
http://www.thongma.com/forum/โต๊ะวอลเลย์บอล/426http://www.taladteedin.com/product
http://library16.wordpress.com/2011/07/02/เด็กไทยรักการอ่าน
http://www.mr-rojanasak.com/html/modules.php?name=activeshow_mod&file=function&asop=
33
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินบันทึกการปฏิ บตั ิ ตนในการบริหารจิ ตและเจริญปัญญา
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

รายงานการบริหารจิต
การวิเคราะห์ผลของการบริหารจิต
รายงานการปฏิบตั ติ นในการเจริญปั ญญา
การวิเคราะห์ผลของการเจริญปั ญญา
รวม

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

=
=
=
=

4
3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14 - 16
ดีมาก
11 - 13
ดี
8 - 10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ราคา

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

นามปากกา
ปี ทพ่ี มิ พ์
พ.ศ.
เวลา

1. สาระสาคัญของเรื่อง

2. วิเคราะห์ขอ้ คิด/ประโยชน์ทไ่ี ด้จากเรื่องทีอ่ ่าน

3. สิง่ ทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

4. ข้อเสนอแนะของครู

ลงชื่อ

นักเรียน
(

ลงชื่อ

)

ผูป้ กครอง
(

ลงชื่อ
(

)
ครูผสู้ อน
)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานมีความสมบูรณ์ชดั เจน
ให้ 4 คะแนน
ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้ อย ให้ 3 คะแนน

ผลงานมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน
ผลงานมีข้อบกพร่องมาก
ให้ 1 คะแนน
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการทีก่ าหนด แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
การลาดับขัน้ ตอนของเนื้อเรื่อง
การนาเสนอมีความน่าสนใจ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ .................................................... ผูป้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

การทางานรายบุคคล

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

รายการประเมิ น

1
2
3
4
5

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
การทางานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา
รวม

4

ระดับคะแนน
3
2

1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การประเมิน

ความ
ร่วมมือกัน
ทากิ จกรรม

การแสดง
การรับฟัง
ความคิ ดเห็น ความคิ ดเห็น

ความตัง้ ใจ
ทางาน

การแก้ไข
ปัญหา/หรือ
รวม
ปรับปรุง
20
ผลงานกลุ่ม คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในโรงเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยต์ ามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรือ
ผูป้ กครอง พระอาจารย์และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง

3. มีวินัย
รับผิดชอบ

3.1 จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน

4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
5.3 ปฏิบตั ติ นและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.4 ไม่เอาเปรียบผูอ้ ่นื และไม่ทาให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมือ่ ผูอ้ ่นื
กระทาผิดพลาด
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ระดับคะแนน
4 3 2 1

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น

ระดับคะแนน
4 3 2 1

รายการประเมิ น
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัว อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน

6.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
6.2 ตัง้ ใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานอย่างรอบคอบ
6.4 ทุ่มเท ทางาน อดทน ไม่ทอ้ ต่อปัญหาและอุปสรรค
6.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
6.6 ชื่นชมผลงานความสาเร็จด้วยความภาคภูมใิ จ

ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย 7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง พระอาจารย์และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้ อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
104 - 124
ดีมาก
183 - 103
ดี
62 - 82
พอใช้
ต่ากว่า 62
ปรับปรุง

แบบบันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แบบบันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้
ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ม.4-6/19, ม.4-6/20)

 ด้านความรู้
(จานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

)

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))
สรุปผลจากการประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจาหน่ วยการเรียนรู้
 ระดับคุณภาพดีมาก จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพดี
จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพพอใช้ จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพปรับปรุง จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ

 ปั ญหา/อุปสรรค
 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
ตาแหน่ง

42

หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

(

)

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิ นคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน)
มาตรฐานที ่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสมา่ เสมอ
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ และปั ญหาทางเพศ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมันใจ
่ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ทดี ่ แี ละให้เกียรติผอู้ นื ่
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

มาตรฐานที ่ 2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิ ยมทีพ่ ึงประสงค์
2.1
2.2
2.3
2.4

มีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตร
เอื้ออาทรผูอ้ นื ่ และกตัญญูกตเวทีตอ่ ผูม้ พี ระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม

มาตรฐานที ่ 3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อ่ ง
3.1
3.2
3.3
3.4

มีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่ ต่างๆ รอบตัว
มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตัง้ คาถามเพือ่ ค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติม
เรียนรูร้ ว่ มกันเป็นกลุ่ม แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ การเรียนรูร้ ะหว่างกัน
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ ละนาเสนอผลงาน

มาตรฐานที ่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิ ดอย่างเป็ นระบบ คิ ดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
4.1
4.2
4.3
4.4

สรุปความคิดจากเรือ่ งทีอ่ ่าน ฟั ง และดู และสือ่ สารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
นาเสนอวิธคี ดิ วิธแี ก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธกี ารของตนเอง
กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใิ จ

มาตรฐานที ่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
5.1
5.2
5.3
5.4

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที ่ 6 ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อืน่ ได้ และมีเจตคติ ทีด่ ี
ต่ออาชีพสุจริต
6.1
6.2
6.3
6.4

วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมันพั
่ ฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
ทางานร่วมกับผูอ้ นื ่ ได้
มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ
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ร้อยละ

