หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารจิ ตและการเจริญปั ญญา
เวลา 4 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ม.4-6/19
ม.4-6/20

เห็นคุณค่า เชื่อมั ่น และมุง่ มั ่นพัฒนาชีวติ ด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยวิธคี ดิ
แบบโยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือ
สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานหรือตามแนวทางของศาสนา
ทีต่ นนับถือ

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การสวดมนต์ แผ่เมตตา การบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐานอย่างสม่าเสมอ และการใช้วธิ คี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ
ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาจิตและการคิดอย่างถูกต้องและยังส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ไปในทางทีด่ งี าม
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี (เน้นวิธคี ดิ แบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธคี ดิ แบบอริยสัจ
วิธคี ดิ แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ วิธคี ดิ แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธคี ดิ แบบคุณ-โทษ และทางออก และวิธคี ดิ
แบบอุบาย ปลุกเร้าคุณธรรม)
2) สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา รูแ้ ละเข้าใจวิธปี ฏิบตั แิ ละประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปั ญญา
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน
- นาวิธกี ารบริหารจิตและเจริญปั ญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ คุณภาพชีวติ และสังคม
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้
3) ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
5) ทักษะการหาแบบแผน

2) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
4) วิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

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

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7 เรื่อง การบริหารจิตและการเจริญปั ญญา
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง วิถชี วี ติ ทีเ่ ป็ นสุข
2) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ช่วยกันคิด
3) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
4) ประเมินการนาเสนอผลงาน
5) สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
6) สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
7) 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
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 7 เรือ่ ง การบริหารจิ ตและการเจริญปัญญา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 การบริ หารจิ ตตามหลักสติ ปัฏฐาน

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
1. ครูให้นกั เรียนดูภาพหรือวีดทิ ศั น์เกีย่ วกับการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน แล้วให้นกั เรียนช่วยกันวิเคราะห์
ขัน้ ตอนและแนวทางการปฏิบตั ิ
2. ครูเล่าวิธกี ารบริหารจิตตามสติปัฏฐาน ให้นกั เรียนฟั ง และเล่าวิธกี ารปฏิบตั ติ นของพระอาจารย์ห รือพระสงฆ์ผทู้ ่ี
ได้รบั การยอมรับในด้านการปฏิบตั ติ ามหลักสติปัฏฐาน
ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
1. นักเรียนปฏิบตั ติ ามแบบอย่างการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน จากภาพหรือวีดทิ ศั น์ทไ่ี ด้ดใู นขัน้ ที่ 1
2. นักเรียนผลัดกันเล่าความรูส้ กึ ในการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน ปั ญหาและอุปสรรคในการบริหารจิต โดยครู
ช่วยเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
นักเรียนแต่ละคนฝึกปฏิบตั กิ ารบริหารจิตตามหลักอานาปานสติตามกาหนดเวลา แล้วผลัดกันเล่าผลของการปฏิบตั ิ
ปั ญหา อุปสรรค โดยครูช่วยเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
1. ครูมอบหมายให้นกั เรียนไปปฏิบตั ติ นในการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐานอย่างสม่าเสมอ
2. นักเรียนผลัดกันเล่าการพัฒนาตนในการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐานทีห่ น้าชัน้ เรียน และช่วยกันเสนอแนะการ
แก้ปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาตนในการบริหารจิต โดยครูช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และให้คาแนะนา
เพิม่ เติม
3. นักเรียนหาข้อมูลหรือข่าวเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ ป็ นแบบอย่าง ในการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐานและส่งผลดีต่อการ
ดาเนินชีวติ เพือ่ ทากิจกรรมในชัวโมงเรี
่
ยนต่อไป
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เรื่องที่ 2 ความสาคัญของการบริ หารจิ ต

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก

ขัน้ ที่ 1 สังเกต
ครูนาภาพกิจกรรมของกลุ่มบุคคลต่างๆ ทีม่ คี วามหลากหลาย มาวิเคราะห์ จาแนก แยกแยะความคล้ายคลึง ความ
แตกต่าง และความสัมพันธ์กนั
2 วิ เคราะห์วิจารณ์
ครูให้นกั เรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น และตอบคาถามเกีย่ วกับภาพทีไ่ ด้ดใู นขัน้ ที่ 1 ในประเด็นทีก่ าหนดให้
ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเห็นความสาคัญของการบริหารจิต
นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) นาข่าวหรือข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลทีบ่ ริหารจิตอย่างสม่าเสมอ และส่งผลดีต่อการ
ดาเนินชีวติ มาร่วมกันวิเคราะห์และตอบคาถามในใบงานที่ 2.1 เรื่อง วิ ถีชีวิตที่เป็ นสุข
4. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 2.1 หน้าชัน้ เรียน

ขัน้ ที่
1.
2.
3.

ขัน้ ที่ 3 สรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของการบริหารจิตอย่างสม่าเสมอและส่งผลดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ และ
ช่วยกันเสนอแนวทางการพัฒนาตนในการบริหารจิตอย่างต่อเนื่อง
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เรื่องที่ 3 การเจริ ญปัญญา

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา

ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
ครูให้นกั เรียนร่วมกันร้องเพลงโลกหมุนเวียน หรือเพลงใจประสานใจ แล้วร่วมกันวิเคราะห์ขอ้ คิดทีไ่ ด้จากบทเพลง
ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนรูว้ ่า วิธคี ดิ ของแต่ละคนแตกต่างกันไป แต่วธิ คี ดิ ทีถ่ ูกวิธตี ามหลักของพระพุทธศาสนา
คือ วิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ
ขัน้ สอน

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) ร่วมกันศึกษาความรูจ้ ากใบความรูท้ ่ี 3.1 เรื่อง วิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ
ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้

สมาชิกแต่ละกลุ่มสนทนาแลกเปลีย่ นความรูใ้ นประเด็นสาคัญของวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการทัง้ 10 วิธี
ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมินค่าความรู้

สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และประเมินค่าความรูจ้ ากเรื่อง วิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ โดยทาใบงาน
ที่ 3.1 เรื่อง ช่วยกันคิ ด และผลัดกันนาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน
ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ

สมาชิกแต่ละกลุ่มวางแผนปฏิบตั ติ นหรือพิสจู น์ความรู้ ผลของการปฏิบตั ติ นโดยใช้วธิ คี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ
โดยการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นด้านต่างๆ แล้วนามาสรุปผลตามหัวข้อทีค่ รูกาหนด จากนัน้ ตัวแทน
กลุ่มนาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการในชีวติ ประจาวัน
• ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิ บตั ิ ตนในการบริ หารจิ ตและเจริ ญปัญญาตามหลักสติ ปัฏฐาน และใช้วิธีคิด
แบบโยนิ โสมนสิ การในชีวิตประจาวัน แล้วบันทึกผลการปฏิ บตั ิ ตนส่งครูผ้สู อนตามกาหนดเวลา
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 7 เรือ่ ง การบริหารจิ ตและการเจริญปัญญา
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) ใบความรูท้ ่ี 3.1 เรื่อง วิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ
3) ตัวอย่างวิธกี ารปฏิบตั ติ นในการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน
4) บัตรภาพ หรือวีดทิ ศั น์เกีย่ วกับการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน
5) บัตรภาพ กิจกรรมของกลุ่มบุคคลต่างๆ
6) เพลงโลกหมุนเวียน หรือเพลงใจประสานใจ
7) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง วิถชี วี ติ ทีเ่ ป็ นสุข
8) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ช่วยกันคิด
9.2 แหล่งการเรียนรู้

 แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://board.palungjit.com>พุทธศาสนา>อภิญญา-สมาธิ
- http://th.wikipedia.org/wiki/โยนิโสมนสิการ
- http://www.oknation.net/blog/print.php?id=225039
- http://www.dhammajak.net>...>กลุ่มสนทนา>สมาธิ,สติ
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินบันทึกการปฏิบตั ิตนในการบริหารจิ ตและเจริญปั ญญา
รายการประเมิ น
1. การบันทึกการ
ปฏิ บตั ิ ตนในการ
บริหารจิ ตตาม
หลักสติ ปัฏฐาน

ดีมาก (4)
บันทึกการปฏิบตั ติ นใน
การบริหารจิตตามหลัก
สติปัฏฐานอย่าง
สม่าเสมอ 10 ครัง้ ขึน้ ไป

2. การวิ เคราะห์ผล
ของการบริหารจิ ต
ตามหลัก
สติ ปัฏฐาน

เขียนวิเคราะห์ผลของ
การบริหารจิตตามหลัก
สติปัฏฐานได้อย่างมี
เหตุผล ถูกต้อง
ทุกประเด็น
เขียนเสนอแนวทางการ
3. การเสนอแนว
ทางการพัฒนาตน พัฒนาตนในการบริหาร
ในการบริหารจิ ต จิตตามหลักสติปัฏฐาน
ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลัก
เหมาะสมทุกประเด็น
สติ ปัฏฐาน
บันทึกการปฏิบตั ติ น
4. การบันทึกการ
ปฏิ บตั ิ ตน โดยใช้ โดยใช้วธิ คี ดิ แบบ
โยนิโสมนสิการได้อย่าง
วิ ธีคิดแบบ
ถูกต้องเหมาะสม 4
โยนิ โสมนสิ การ
พฤติกรรมขึน้ ไป
5. การวิ เคราะห์ผล เขียนวิเคราะห์ผลของ
ของการปฏิ บตั ิ ตน การปฏิบตั ติ น โดยใช้วธิ ี
โดยใช้วิธีคิดแบบ คิดแบบโยนิโสมนสิการ
ได้อย่างมีเหตุผล
โยนิ โสมนสิ การ
เหมาะสม 4 ข้อขึน้ ไป

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
บันทึกการปฏิบตั ติ นใน บันทึกการปฏิบตั ติ นใน
การบริหารจิตตามหลัก การบริหารจิตตามหลัก
สติปัฏฐานอย่าง
สติปัฏฐานอย่าง
สม่าเสมอ 8-9 ครัง้
สม่าเสมอ 5-7 ครัง้

ปรับปรุง (1)
บันทึกการปฏิบตั ติ นใน
การบริหารจิตตามหลัก
สติปัฏฐานอย่าง
สม่าเสมอ 1-4 ครัง้

เขียนวิเคราะห์ผลของ
การบริหารจิตตามหลัก
สติปัฏฐานได้อย่างมี
เหตุผล ถูกต้อง
เป็ นส่วนใหญ่
เขียนเสนอแนวทางการ
พัฒนาตนในการบริหาร
จิตตามหลักสติปัฏฐาน
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมเป็ นส่วนใหญ่

เขียนวิเคราะห์ผลของ
การบริหารจิตตามหลัก
สติปัฏฐานได้อย่างมี
เหตุผล ถูกต้อง
เป็ นส่วนน้อย
เขียนเสนอแนวทางการ
พัฒนาตนในการบริหาร
จิตตามหลักสติปัฏฐาน
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมเป็ นส่วนน้อย

เขียนวิเคราะห์ผลของ
การบริหารจิตตามหลัก
สติปัฏฐานได้แต่ไม่ได้
แสดงเหตุผล

บันทึกการปฏิบตั ติ น
โดยใช้วธิ คี ดิ แบบ
โยนิโสมนสิการ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 3
พฤติกรรม
เขียนวิเคราะห์ผลของ
การปฏิบตั ติ น โดยใช้วธิ ี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ
ได้อย่างมีเหตุผล
เหมาะสม 3 ข้อ

บันทึกการปฏิบตั ติ น
โดยใช้วธิ คี ดิ แบบ
โยนิโสมนสิการ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 2
พฤติกรรม
เขียนวิเคราะห์ผลของ
การปฏิบตั ติ น โดยใช้วธิ ี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ
ได้อย่างมีเหตุผล
เหมาะสม 2 ข้อ

บันทึกการปฏิบตั ติ น
โดยใช้วธิ คี ดิ แบบ
โยนิโสมนสิการ ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 1
พฤติกรรม
เขียนวิเคราะห์ผลของ
การปฏิบตั ติ น โดยใช้วธิ ี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ
ได้อย่างมีเหตุผล
เหมาะสม 1 ข้อ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

18 - 20

ดีมาก

14 - 17

ดี
พอใช้

10 - 13
ต่ากว่า 10
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ปรับปรุง

เขียนเสนอแนวทางการ
พัฒนาตนในการบริหาร
จิตตามหลักสติปัฏฐาน
ไม่ถูกต้อง

แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
คาชี้ แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. นงลักษณ์ จะทาสมาธิเป็ นประจาทุกวันในตอนเช้าก่ อนไป
โรงเรียนและตอนกลางคืน ก่อนนอน นงลักษณ์ จะได้ร บั
ประโยชน์ ในข้อใดมากที่สุ ด
ก. เป็ นที่ร ักของเพื่อ นทุกคน
ข. หน้ าตาสดชื่นจิตใจสบาย
ค. สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
ง. นอนหลับง่าย สมองปลอดโปร่ งในการเรีย น
2. ข้อใดจัดเป็ นสติปั ฏฐาน 4 เกี่ย วกับการพิจ ารณาเห็น
เวทนาในเวทนา
ก. การตัง้ สติกาหนดพิจารณาเวทนา
ข. การพิจารณาจิต เพื่อให้เกิด สติ
ค. การพิจารณาสติตามทีเ่ ป็ นจริง
ง. การกาหนดเวทนาในกาย
3. การปฏิบ ตั ิต ามหลัก สติปั ฏ ฐาน 4 ส่งผลสาคัญต่อผู้ปฏิบ ตั ิ
อย่ างไร
ก. มีสติเห็นความเป็ นจริงของการดาเนินชีวิต
ข. ทางสายเอกที่ทาให้ชีวิตเป็ นไปตามแนวทางที่
กาหนด
ค. ทางสายเอกที่ทาให้ชีวิตสามารถยับยัง้ การกระทา
ที่นาไปสู่ความหลงผิด
ง. ทางสายเอกที่พาชีวิตไปสู่ความสงบสุขตัง้ แต่ร ะดับ
ต้นๆ จนถึงระดับสูงสุ ด
4. วิธีปฏิบตั ิตามหลัก สติปัฏ ฐาน มีลกั ษณะสาคัญ อย่างไร
ก. ทาจิตใจให้สงบด้วยการกาหนดลมหายใจเข้าออก
เป็ นช่วงๆ
ข. ฝึ กจิตให้สงบตามลมหายใจ จนเกิดสติอย่างมั ่นคง
ค. เน้นการใช้สติเพ่งไปยังจุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้จติ แน่วแน่
เป็ นหนทางไปสู่ความสงบสุข
ง. เน้ นให้ใช้สติพิจารณาให้รู้เท่า ทันปรากฏการณ์
ทัง้ หลายให้มีสติสมั ปชัญญะ รู้ตัวทัวพร้
่ อมทุก
อิริย าบถการเคลื่อนไหว
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5. ดาวต้องการซื้อรองเท้าคู่ใหม่ท่มี ีความคงทนมากกว่ า
ความสวยงาม แสดงว่า ดาวใช้วิธีคิดแบบใด
ก. คิดแบบอริย สัจ
ข. คิดแบบแยกประเด็น
ค. คิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม
ง. คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
6. ข้อใดจัดเป็ นการคิดแบบสืบ สาวเหตุปัจจัย
ก. นักร้องหลายคนเมื่อมีอายุมากแล้วจะมีเสียง
เปลี่ยนแปลงไป
ข. ชาวนาหลายคนยังพอใจใช้ปุ๋ยเคมีแทนปุ๋ ยคอก
เพราะสะดวกดี
ค. ครูผสู้ อนระดับชัน้ มัธยมศึกษาจะต้องดูแลนักเรียนทัง้
ด้านการเรียน และด้านความประพฤติ
ง. นักกีฬาทะเลาะวิวาทกันในสนามดังนัน้ ครูผู้ฝึ กซ้อม
จึงต้องหาสาเหตุท่แี ท้จริงก่อนแก้ปัญ หาให้ตรง
ประเด็น
7. เมื่อเกิดปั ญหาอากาศเป็ นพิษ รอบชุมชนทาให้ชาวบ้าน
ต้องช่วยกันแก้ปัญหา ดังนั น้ ชาวบ้านทุ กคนต้องช่วยกัน
คิดแบบใด
ก. คิดแบบอริย สัจ
ข. คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม
ค. คิดแบบคุณ -โทษและทางออก
ง. คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
8. การที่ผู้บริหารสถานศึกษาให้นักเรียนตัวอย่ างของ
โรงเรียนผลัดกัน ไปเล่าผลการปฏิบ ตั ิให้นักเรียนคนอื่น
ฟั งในห้องประชุม ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด
ก. คิดแบบแยกประเด็น
ข. คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม
ค. คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
ง. คิดแบบสืบ สาวหาเหตุปัจจัย
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9. นพดลเรีย นอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ต้องการสอบเข้า
เรียนต่ อในมหาวิทยาลัยของรัฐ ดังนั น้ เขาจึงตัง้ ใจเรียน
ทุกวิชา แสดงว่านพดลใช้ว ิธีคิดแบบใด
ก. คิดแบบสามัญลักษณ์
ข. คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม
ค. คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
ง. คิดตามหลัก การและความมุ่งหมาย

10. ข้อความใดสอดคล้องกับวิธีคิดตามหลักโยนิโ สมนสิการ
ก. คิดกว้าง คิดต่ อเนื่ อง คิดเป็ นระบบ
ข. คิดอย่างมีขนั ้ ตอน คิดอย่ างมีเ หตุผล คิด กว้าง
ค. คิดอย่างเป็ นระบบตามขัน้ ตอนจนสามารถตัดสินใจได้
ง. คิดอย่างถู กวิธี คิด อย่างมีร ะเบียบ คิดวิเคราะห์
อย่างลึกซึ้ง

ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 19-20
1. ง

2. ก

3. ง

4. ง

5. ค

6. ง

7. ก

8. ค

9. ง

10. ง

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การบริหารจิ ตตามหลักสติปัฏฐาน
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐานอย่างสม่าเสมอ ย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาจิตและเป็ นพืน้ ฐานสาคัญอันนาไปสู่การคิด
และการดาเนินชีวติ อย่างถูกต้อง
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/19
ส 1.1

ม.4-6/20

เห็นคุณค่า เชื่อมั ่น และมุง่ มั ่นพัฒนาชีวติ ด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยวิธคี ดิ แบบ
โยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือ
สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานหรือตามแนวทางของศาสนา
ทีต่ นนับถือ

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายวิธกี ารบริหารจิตแบบสติปัฏฐาน 4 และปฏิบตั ไิ ด้
2) วิเคราะห์ประโยชน์ของการบริหารจิตได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี (เน้นวิธคี ดิ แบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธคี ดิ แบบอริยสัจ
วิธคี ดิ แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ วิธคี ดิ แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธคี ดิ แบบคุณ-โทษ และทางออก และวิธคี ดิ
แบบอุบาย ปลุกเร้าคุณธรรม)
2) สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา รูแ้ ละเข้าใจวิธปี ฏิบตั แิ ละประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปั ญญา
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน
- นาวิธกี ารบริหารจิตและเจริญปั ญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ คุณภาพชีวติ และสังคม
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

2) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บตั ิ
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียน
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 7 เรือ่ ง การบริหารจิ ตและการเจริญปัญญา
ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับรู้
สื่อการเรียนรู้ : 1. บัตรภาพหรือวีดทิ ศั น์
2. ตัวอย่างวิธกี ารปฏิบตั ติ นในการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน

1. ครูให้นักเรียนดูภาพหรือวีดทิ ศั น์เกีย่ วกับการบริหารจิตตามหลัก
สติปัฏฐาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ขนั ้ ตอนและแนวทาง
การปฏิบตั ิ
2. ครูเล่าวิธกี ารปฏิบตั ติ นในการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐานให้
นักเรียนฟั ง และเล่าตัวอย่างวิธกี ารปฏิบตั ติ นในการบริหารจิตตาม
หลักสติปัฏฐานของพระอาจารย์หรือพระสงฆ์ผทู้ ไ่ี ด้รบั การยอมรับ
ในด้านการปฏิบตั ติ ามหลักสติปัฏฐาน
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนเคยใช้วิธีการบริ หารจิ ตแบบใดบ้าง
ยกตัวอย่างประกอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 ทาตามแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพหรือวีดทิ ศั น์

1. นักเรียนทุกคนปฏิบตั ติ นตามแบบอย่างการบริหารจิตตามหลัก
สติปัฏฐาน จากภาพหรือวีดทิ ศั น์ทไ่ี ด้ดใู นขัน้ ที่ 1
2. นักเรียนผลัดกันเล่าความรูส้ กึ ในการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน
ปั ญหาและอุปสรรคในการบริหารจิต โดยครูชว่ ยเสนอแนะแนวทาง
แก้ไข
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนมีปัญหาหรืออุปสรรคในการบริ หาร
จิ ตอย่างไรบ้าง และมีวิธีแก้ไขอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. นักเรียนแต่ละคนฝึกปฏิบตั กิ ารบริหารจิตตามหลักอานาปานสติ
ตามลาพังโดยไม่มแี บบ โดยใช้เวลา 15-20 นาที หรือตามความ
เหมาะสม
2. นักเรียนผลัดกันเล่าผลของการปฏิบตั ิ ปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารจิต โดยครูชว่ ยเสนอแนะแนวทางแก้ไข
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 นักเรียนมีความก้าวหน้ าในการบริ หารจิ ตตาม
หลักสติ ปัฏฐาน 4 อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

1. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปปฏิบตั ติ นในการบริหารจิตตามหลัก
สติปัฏฐานอย่างสม่าเสมอ และบันทึกผลการปฏิบตั ติ ่อครู
2. นักเรียนรวมกลุ่มกัน กลุม่ ละ 5-7 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละ
กลุ่มผลัดกันเล่าการปฏิบตั ติ นตามหลักสติปัฏฐานและผลทีไ่ ด้รบั
แล้วรวบรวมปัญหา และข้อสงสัย เพื่อนาเสนอทีห่ น้าชัน้ เรียน
3. นักเรียนช่วยกันเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจิต โดยครูชว่ ยตรวจสอบความถูกต้อง และให้คาแนะนา
เพิม่ เติม
4. นักเรียนแต่ละคนฝึกปฏิบตั กิ ารบริหารจิตตามหลักอานาปานสติใน
ห้องเรียนก่อนเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอย่างสม่าเสมอทุกชัวโมง
่
และร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบตั ิ ปรับปรุงและพัฒนา
5. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปหาข้อมูลหรือข่าวเกีย่ วกับ
บุคคลทีบ่ ริหารจิตอย่างสม่าเสมอและส่งผลดีต่อการดาเนินชีวติ
เพื่อทากิจกรรมในชัวโมงเรี
่
ยนต่อไป
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 ถ้าทุกคนบริหารจิตอย่างสมา่ เสมอจะมี
ประโยชน์อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) ตัวอย่างวิธกี ารปฏิบตั ติ นในการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน
2) บัตรภาพ หรือวีดทิ ศั น์เกีย่ วกับการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

การทางานรายบุคคล

ชัน้

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

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
การทางานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา
รวม

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิ น

การแก้ไข
การตัง้ ใจ ปัญหา/หรือ รวม
ทางาน
ปรับปรุง
20
ผลงานกลุ่ม คะแนน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
ความ
ร่วมมือกัน
ทากิ จกรรม

การแสดง
ความ
คิ ดเห็น

การรับฟัง
ความ
คิ ดเห็น

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

3. มีวินัย รับผิดชอบ

4. ใฝ่ เรียนรู้

5. อยูอ่ ย่างพอเพียง

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นและชักชวนผูอ้ ่นื ปฏิบตั ติ ามสิทธิและหน้าทีข่ องพลเมือง
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทากิจกรรมกับสมาชิกในโรงเรียน ชุมชน
และสังคม
1.4 เป็ นผูน้ าหรือเป็ นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ชื่นชม ปกป้ อง
ความเป็ นชาติไทย
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณีย
กิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะกระทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง และครู เป็ นแบบอย่าง
ทีด่ ดี า้ นความซื่อสัตย์
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
และเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพื่อนด้านความซื่อสัตย์
3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ่นื ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน ปฏิบตั ิ
เป็ นปกติวสิ ยั และเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล
5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด
คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่าง
ดี
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

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

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

ระดับคะแนน
4
3
2
1

รายการประเมิ น

5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง ทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งมั ่นในการทางาน 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
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
7.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
8. มีจิตสาธารณะ
8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา แบ่งปั นสิง่ ของ ทรัพย์สนิ และอื่นๆ
พร้อมช่วยแก้ปัญหา
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สนิ ของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน ชุมชน
เพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิง่ ทีด่ งี ามตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ความสาคัญของการบริหารจิ ต
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐานอย่างสม่าเสมอ ย่อมเป็ นพืน้ ฐานสาคัญในการพัฒนาปั ญญา บุคลิกภาพ และลักษณะ
นิสยั ทีด่ งี าม
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/19
ส 1.1

ม.4-6/20

เห็นคุณค่า เชื่อมั ่น และมุง่ มั ่นพัฒนาชีวติ ด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยวิธคี ดิ แบบ
โยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือ
สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานหรือตามแนวทางของศาสนา
ทีต่ นนับถือ

2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์ความสาคัญของการบริหารจิตและเสนอแนวทางการปฏิบตั ไิ ด้
3. สาระการเรียนรู้
3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี (เน้นวิธคี ดิ แบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธคี ดิ แบบอริยสัจ
วิธคี ดิ แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ วิธคี ดิ แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธคี ดิ แบบคุณ-โทษ และทางออก และวิธคี ดิ
แบบอุบาย ปลุกเร้าคุณธรรม)
2) สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา รูแ้ ละเข้าใจวิธปี ฏิบตั แิ ละประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปั ญญา
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน
- นาวิธกี ารบริหารจิตและเจริญปั ญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ คุณภาพชีวติ และสังคม
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้

2) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
ขัน้ ที่ 1 สังเกต
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูนาภาพกิจกรรมของกลุม่ บุคคลต่างๆ ทีม่ คี วามหลากหลายมา
ให้นักเรียนดู เช่น
- เยาวชนเข้าค่ายธรรมะและทาสมาธิ เดินจงกรม
- ชาวพุทธผูใ้ ฝ่ ธรรมะพากันไปธุดงค์และทาวิปัสสนา
- เยาวชนชายหญิงกาลังเต้นราในงานแสดงคอนเสิรต์
- ประชาชนกาลังยกพวกปะทะกัน
- บุคคลกาลังทางานในลักษณะต่างๆ กัน เช่น นังเขี
่ ยนหนังสือ
นังประชุ
่
มโต๊ะกลมหารือกัน คนงานกาลังทางานก่อสร้าง
พ่อครัวในร้านอาหารกาลังปรุงอาหาร
2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ จาแนก แยกแยะความคล้ายคลึง
ความแตกต่าง และความสัมพันธ์กนั
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 ถ้าเยาวชนทุกคนบริ หารจิ ตอย่างสมา่ เสมอ
จะส่งผลดีต่อตนเองและสังคมอย่างไร
จงอธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์วิจารณ์
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : 1. บัตรภาพ
2. ใบงานที่ 2.1

4. ครูให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับภาพทีไ่ ด้ดใู น
ขัน้ ที่ 1 ในประเด็นทีก่ าหนดให้ ดังนี้
1) กิจกรรมในภาพใดมีความสัมพันธ์กนั
2) กิจกรรมในภาพใดทีจ่ ะนาไปสู่เป้ าหมายหรือทิศทางทีด่ งี าม
เหมาะสม จงอธิบาย
3) กิจกรรมในภาพใดทีอ่ าจนาไปสู่เป้ าหมายทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่
เป็ นทีป่ รารถนาของสังคม อธิบายเหตุผล
5. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการบริหารจิต
6. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) นาข่าวหรือข้อมูล
เกีย่ วกับบุคคลทีบ่ ริหารจิตอย่างสม่าเสมอ และส่งผลดีต่อการดาเนิน
ชีวติ มาร่วมกันวิเคราะห์และตอบคาถามในใบงานที่ 2.1 เรื่อง วิ ถี
ชีวิตที่เป็ นสุข
7. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 2.1 หน้าชัน้ เรียน
8. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 นักเรียนเคยพบบุคคลใดที่มีวิถีการดาเนิ น
ชีวิตที่ดีสมควรนามาเป็ นแบบอย่างได้ และ
เขามีวิธีการบริ หารจิ ตอย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 3 สรุป
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

4. นักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของการบริหารจิตอย่างสม่าเสมอและ
ส่งผลดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
5. นักเรียนช่วยกันเสนอแนวทางการพัฒนาตนในการบริหารจิตอย่าง
ต่อเนื่อง
6. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนมีแนวทางในการพัฒนาตนในการ
บริ หารจิ ตอย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) บัตรภาพ กิจกรรมของกลุ่มบุคคลต่างๆ
2) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง วิถชี วี ติ ทีเ่ ป็ นสุข
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์



บัตรภาพ กิจกรรมของกลุ่มบุคคลต่างๆ

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง วิถชี ีวิตที่เป็ นสุข
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข่าวหรือข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จในการดาเนินชีวติ โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ
ตนในการบริหารจิตอย่างสม่าเสมอ มาวิเคราะห์และตอบคาถาม
ข่าวหรือข้อมูลของบุคคลชื่อ...........................................................................................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า.............................................................
1. บุคคลดังกล่าวมีวถิ กี ารดาเนินชีวติ ทีป่ ระสบความสาเร็จ หรือมีความสุขอย่างไรบ้าง

2. บุคคลดังกล่าวมีแนวทางในการปฏิบตั ติ นในการบริหารจิตอย่างไร

3. นักเรียนมีแนวทางในการนาไปประยุกต์ปฏิบตั อิ ย่างไร
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง วิถชี ีวิตที่เป็ นสุข

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาข่าวหรือข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จในการดาเนินชีวติ โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ
ตนในการบริหารจิตอย่างสม่าเสมอ มาวิเคราะห์และตอบคาถาม
ข่าวหรือข้อมูลของบุคคลชื่อ...........................................................................................

(สาระสาคัญ)

ทีม่ า.............................................................
1. บุคคลดังกล่าวมีวถิ กี ารดาเนินชีวติ ทีป่ ระสบความสาเร็จ หรือมีความสุขอย่างไรบ้าง

2. บุคคลดังกล่าวมีแนวทางในการปฏิบตั ติ นในการบริหารจิตอย่างไร

3. นักเรียนมีแนวทางในการนาไปประยุกต์ปฏิบตั อิ ย่างไร

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาทีใ่ ช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการนาเสนอ
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
รวม

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อ

การทางานรายบุคคล

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิ น

ความตัง้ ใจ
ความ
ความ
การตรงต่อ
ผลสาเร็จ
รวม
ในการ
สะอาด
รับผิดชอบ
เวลา
ของงาน
20
ทางาน
เรียบร้อย
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 รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิ น

การแก้ไข
การตัง้ ใจ ปัญหา/หรือ รวม
ทางาน
ปรับปรุง
20
ผลงานกลุ่ม คะแนน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
ความ
ร่วมมือกัน
ทากิ จกรรม

การแสดง
ความ
คิ ดเห็น

การรับฟัง
ความ
คิ ดเห็น

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

3. มีวินัย รับผิดชอบ

4. ใฝ่ เรียนรู้

5. อยูอ่ ย่างพอเพียง

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นและชักชวนผูอ้ ่นื ปฏิบตั ติ ามสิทธิและหน้าทีข่ องพลเมือง
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทากิจกรรมกับสมาชิกในโรงเรียน ชุมชน
และสังคม
1.4 เป็ นผูน้ าหรือเป็ นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ชื่นชม ปกป้ อง
ความเป็ นชาติไทย
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณีย
กิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะกระทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง และครู เป็ นแบบอย่าง
ทีด่ ดี า้ นความซื่อสัตย์
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
และเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพื่อนด้านความซื่อสัตย์
3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ่นื ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน ปฏิบตั ิ
เป็ นปกติวสิ ยั และเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล
5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด
คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่าง
ดี
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

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

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

ระดับคะแนน
4
3
2
1

รายการประเมิ น

5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง ทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งมั ่นในการทางาน 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
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ
8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา แบ่งปั นสิง่ ของ ทรัพย์สนิ และอื่นๆ
พร้อมช่วยแก้ปัญหา
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สนิ ของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน ชุมชน
เพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิง่ ทีด่ งี ามตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้

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

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การเจริญปั ญญา
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การนาวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการมาใช้ในการคิดและตัดสินใจ ย่อมทาให้การดาเนินชีวติ เป็ นไปอย่างถูกต้อง
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4-6/19
ส 1.1

ม.4-6/20

เห็นคุณค่า เชื่อมั ่น และมุง่ มั ่นพัฒนาชีวติ ด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยวิธคี ดิ แบบ
โยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีต่ นนับถือ
สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานหรือตามแนวทางของศาสนา
ทีต่ นนับถือ

2.4 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการได้
2) วิเคราะห์ผลของการใช้วธิ คี ดิ แบบโยนิโสมนสิการได้
3. สาระการเรียนรู้
3.3 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี (เน้นวิธคี ดิ แบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธคี ดิ แบบอริยสัจ
วิธคี ดิ แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ วิธคี ดิ แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธคี ดิ แบบคุณ-โทษ และทางออก และวิธคี ดิ
แบบอุบาย ปลุกเร้าคุณธรรม)
2) สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา รูแ้ ละเข้าใจวิธปี ฏิบตั แิ ละประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปั ญญา
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน
- นาวิธกี ารบริหารจิตและเจริญปั ญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ คุณภาพชีวติ และสังคม
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่ (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
3) ทักษะการหาแบบแผน

2) วิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้
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3. มุ่งมันในการท
่
างาน

(ชั่วโมงที่ 1)

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
ชัวโมงที
่
่1
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : เพลงโลกหมุนเวียน หรือเพลงใจประสานใจ

1. ครูให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลงโลกหมุนเวียน หรือเพลงใจประสานใจ
2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ขอ้ คิดทีไ่ ด้จากบทเพลง ซึง่ นักเรียนจะตอบ
แตกต่างกันไป ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนรูว้ ่า วิธคี ดิ ของคนเรามี
ความแตกต่างกันไป แต่วธิ คี ดิ ทีถ่ ูกวิธตี ามหลักของพระพุทธศาสนา
คือ วิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ เป็ นวิธคี ดิ ทีถ่ ูกวิธี คิดมีระเบียบ คิด
วิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนสาคัญในการสร้างปั ญญา
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนเคยใช้วิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ
วิ ธีใดในการแก้ปัญหาของตนเองบ้าง
ยกตัวอย่างประกอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สอน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2. ใบความรูท้ ่ี 3.1
3. ใบงานที่ 3.1
4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

คาถามกระตุ้นความคิ ด

ขัน้ ที ่ 1 แสวงหาความรู้
1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ รื่อง วิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ จากใบความรูท้ ่ี 3.1 หรือ
จากหนังสือเรียน และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วบันทึกความรูท้ ่ี
ได้ลงในแบบบันทึกการอ่าน
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
 ขัน้ ที ่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลีย่ นความรู้
1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาค้นคว้ามาสนทนา
แลกเปลีย่ นความรูใ้ นประเด็นสาคัญของวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ
ทัง้ 10 วิธี
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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 ถ้านักเรียนต้องการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา นักเรียนจะใช้วิธีคิดแบบใด
จูงใจให้ประสบความสาเร็จ ยกตัวอย่าง
ประกอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 การใช้วิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ การในการ
ตัดสิ นใจกระทาการใดๆ จะส่งผลดีอย่างไร
(ทาให้การตัดสินใจนัน้ เป็นไปอย่างถูกต้อง
มีเหตุผล และเป็นกุศล)

(ชั่วโมงที่ 2)

ชัวโมงที
่
่2



ขัน้ ที ่ 3 วิ เคราะห์และประเมินค่าความรู้
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ โดยนา
ความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาเรื่อง วิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ มาเป็ นพืน้ ฐาน
ในการทาใบงานที่ 3.1 เรื่อง ช่วยกันคิ ด
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มผลัดกันนาเสนอใบงานที่ 3.1 หน้าชัน้ เรียน
โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
 ขัน้ ที ่ 4 พิ สูจน์ ความรู้หรือปฏิ บตั ิ
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มวางแผนปฏิบตั ติ นหรือพิสจู น์ความรู้ ผลของการ
ปฏิบตั ติ นโดยใช้วธิ คี ดิ แบบโยนิโสมนสิการโดยการสัมภาษณ์
บุคคลทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นด้านต่างๆ แล้วนามาสรุปผลตาม
หัวข้อทีค่ รูกาหนด
2. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานทีห่ น้าชัน้ เรียน โดยครูเป็ นผูต้ รวจสอบ
ความถูกต้อง
3. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

คาถามกระตุ้นความคิ ด
 ถ้าคนไทยทุกคนใช้วิธีคิดแบบโยนิ โส
มนสิ การในการตัดสิ นใจกระทาการใดๆ
จะส่งผลดีอย่างไร
(ทาให้การแก้ไขปั ญหาถูกต้องตามสาเหตุที ่
แท้จริง และประสบผลในทางทีด่ ไี ม่ผดิ พลาด
สังคมเป็นระเบียบ คนในสังคมอยู่รว่ มกันอย่าง
ปกติสุข)
คาถามกระตุ้นความคิ ด
 นักเรียนคิ ดว่าจะใช้วิธีคิดแบบโยนิ โส
มนสิ การวิ ธีใด ไปใช้ในการดาเนิ น
ชีวิตประจาวันได้มากที่สุด ยกตัวอย่าง
ประกอบ
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ในชีวติ ประจาวัน
• ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิ บตั ิ ตนในการบริหารจิ ตและเจริญปัญญาตามหลักสติ ปัฏฐาน และใช้วิธีคิดแบบ
โยนิ โสมนสิ การในชีวิตประจาวัน แล้วบันทึกผลการปฏิ บตั ิ ตนส่งครูผ้สู อนตามกาหนดเวลา
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การบันทึกการปฏิบตั ติ นในการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน
2) การวิเคราะห์ผลของการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน
3) การเสนอแนวทางการพัฒนาตนในการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน
4) การบันทึกการปฏิบตั ติ น โดยใช้วธิ คี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ
5) การวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ น โดยใช้วธิ คี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 7 เรือ่ ง การบริหารจิ ตและการเจริญปัญญา
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7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์
ตรวจใบงานที่ 3.1
ใบงานที่ 3.1
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
แบบบันทึกการอ่าน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตความมีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ และมุ่งมั ่นในการทางาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ตรวจบันทึกการปฏิบตั ติ นในการบริหารจิต
แบบประเมินบันทึกการปฏิบตั ติ นในการบริหาร ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
และเจริญปัญญา
จิตและเจริญปัญญา

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6
2) ใบความรูท้ ่ี 3.1 เรื่อง วิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ
3) เพลงโลกหมุนเวียน หรือเพลงใจประสานใจ
4) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ช่วยกันคิด
8.2 แหล่งการเรียนรู้

 แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://board.palungjit.com>พุทธศาสนา>อภิญญา-สมาธิ
- http://th.wikipedia.org/wiki/โยนิโสมนสิการ
- http://www.oknation.net/blog/print.php?id=225039
- http://www.dhammajak.net>...>กลุ่มสนทนา>สมาธิ,สติ
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เอกสารประกอบการสอน
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบตั ิตน หรือพิสูจน์ความรูเ้ รื่อง วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
1. ข้อมูลของบุคคลทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี

2. ความสาเร็จหรือแบบอย่างทีด่ ี

3. แนวคิดของบุคคลผูเ้ ป็ นแบบอย่าง

4. ความสอดคล้องของวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินบันทึกการปฏิบตั ิตนในการบริหารจิ ตและเจริญปั ญญา
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

การบันทึกผลปฏิบตั ติ นในการบริหารจิต
ตามหลักสติปัฏฐาน
การวิเคราะห์ผลของการบริหารจิต
ตามหลักสติปัฏฐาน
การเสนอแนวทางการพัฒนาตนในการบริหารจิต
ตามหลักสติปัฏฐาน
การบันทึกผลปฏิบตั ติ น โดยใช้วธิ คี ดิ
แบบโยนิโสมนสิการ
การวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ติ น โดยใช้วธิ คี ดิ
แบบโยนิโสมนสิการ
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
=
ดี
=
พอใช้
=
ปรับปรุง =

4
3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

18 - 20

ดีมาก

14 - 17

ดี

10 - 13
ต่ากว่า 10

พอใช้
ปรับปรุง
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ใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
 ความหมายของวิ ธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายความหมายของโยนิโสมนสิการไว้ว่า โยนิโสมนสิการ คือ การคิด
อย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ คิดวิเคราะห์อย่างลึกซึง้ เป็ นขัน้ ตอนสาคัญในการสร้างปั ญญาทีบ่ ริสุทธิ ์ เป็ นอิสระ ทา
ให้ทุกคนช่วยตนเองได้ และนาไปสูจ่ ุดหมายของพุทธธรรมอย่างแท้จริง (พระพรหมคุณาภรณ์. 2546 : 669-676)
 ความสาคัญ
วิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ เป็ นวิธคี ดิ ทีม่ จี ุดมุ่งหมายทีจ่ ะสกัดหรือกาจัดอวิชชา (ความไม่ร)ู้ และบรรเทาตัณหา
(ความอยาก) โดยตรง กล่าวคือ ผูท้ ร่ี จู้ กั คิดแบบโยนิโสมนสิการย่อมจะมีความรูค้ วามเข้าใจในสิง่ ต่างๆ ตามความเป็ น
จริง เป็ นผูท้ ค่ี ดิ เป็ น คิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ซึง่ จะเป็ นทางทีเ่ ข้าถึงความจริงทัง้ หลาย ทาให้รจู้ กั ใช้สงิ่ ทัง้ หลายให้เป็ น
ประโยชน์ ถ้าบุคคลทุกคนคิดเป็ นก็ย่อมคิดในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ไม่ปล่อยใจให้หลงใหลเพลิดเพลินในวัฒนธรรมจากภายนอก
ทีห่ ลังไหลเข้
่
ามา ซึง่ ในสภาพการณ์ปัจจุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีในทุกด้าน ตลอดทัง้ เป็ นยุคข้อมูลข่าวสาร ความ
เจริญทางด้านวัตถุเป็ นสิง่ เร้ายัวยุ
่ ให้คนหลงใหลไปกับความยัวยวนต่
่
างๆ ทีผ่ ่านเข้ามา ถ้าบุคคลคิดเป็ นก็ย่อมเกิด
ปั ญญา ไม่ปล่อยใจให้เพลิดเพลินหลงใหลในความสาเร็จต่างๆ ในโลกสมมุติ กับเห็นคุณและโทษของมัน มีปัญญาใน
การสลัดสิง่ ไม่ดอี อกไป อีกทัง้ รูจ้ กั คิดทีจ่ ะดารงชีวติ ให้ตงั ้ อยู่ในทิศทางทีเ่ หมาะสม ส่งผลต่ อความสุขสงบของชีวติ และ
ถ้าทุกคนในสังคมยึดถือแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ ก็ย่อมส่งผลต่อความสงบสุข ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของ
สังคมตลอดไป
 องค์ประกอบ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ประมวลวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการออกเป็ น 10 วิธี ดังนี้
(พระพรหมคุณาภรณ์. 2546 : 676-727)
1. วิธคี ดิ แบบสืบสาวเหตุปัจจัย
2. วิธคี ดิ แบบแยกแยะส่วนประกอบ
3. วิธคี ดิ แบบสามัญลักษณ์ หรือวิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทันธรรมดา
4. วิธคี ดิ แบบอริยสัจจ์ หรือวิธคี ดิ แบบแก้ปัญหา
5. วิธคี ดิ ตามหลักการและความมุ่งหมาย หรือวิธคี ดิ แบบอรรถธรรมสัมพันธ์
6. วิธคี ดิ แบบคุณโทษและทางออก
7. วิธคี ดิ แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
8. วิธคี ดิ แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม หรือวิธคี ดิ แบบปลุกเร้าคุณธรรม (แบบกุศลภาวนา)
9. วิธคี ดิ แบบเป็ นอยู่กบั ปั จจุบนั
10. วิธคี ดิ แบบวิภชั ชวาท หรือวิธคี ดิ แล้วแสดงออกเป็ นวิภชั ชวาท (พูดจาแนก)
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 แนวทางการฝึ กคิ ดแบบโยนิ โสมนสิ การ
ในการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการทัง้ 10 วิธนี นั ้ ครูผสู้ อนสามารถฝึกให้นกั เรียนรูจ้ กั คิดได้หลายลักษณะ เช่น
จากการยกตัวอย่างประกอบ การวิเคราะห์จากภาพ จากนิทาน จากเหตุการณ์ในปั จจุบนั ฯลฯ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. วิ ธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือ พิจารณาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทเ่ี ป็ นผล กล่าวคือ การพิจารณา
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จากการกระทาต่างๆ แล้วสืบค้น สืบสาวไปถึงสาเหตุทท่ี าให้เกิดผลนัน้ อาจทาโดยการหา
ความสัมพันธ์ หรือการตัง้ คาถามแล้วหาคาตอบ เมื่อหาคาตอบทีแ่ ท้จริงแล้วย่อมสามารถสืบสาวไปถึงวิธกี ารแก้ไข
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ ให้รจู้ กั สภาวะทีเ่ ป็ นจริง หรือพิจารณาปั ญหา หาหนทางแก้ไข ด้วยการค้นหาสาเหตุปัจจัยต่างๆ
ทีส่ มั พันธ์ส่งผลสืบทอดกันมา
ตัวอย่างคาถามที่ฝึกให้คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
ตัวอย่างที่ 1
ทาไมนักเรียนจึงขีดฝาผนังห้องเรียน  เพราะสนุกทีไ่ ด้ขดี เขียน
ทาไมจึงมีความสนุกต่อการขีดเขียน  เพราะได้ทาตามใจตนเอง
ทาไมนักเรียนจึงทาอะไรตามใจตนเอง  เพราะไม่มรี ะเบียบวินยั
ทาไมนักเรียนจึงไม่มรี ะเบียบวินยั
 เพราะไม่เห็นความสาคัญของระเบียบวินยั
ทาไมนักเรียนจึงไม่เห็นความสาคัญของระเบียบวินยั
 เพราะไม่มผี ชู้ น้ี า
เมื่อสืบสาวไปพบสาเหตุทแ่ี ท้จริงแล้วก็ตอ้ งแก้ไขปั ญหาทีส่ าเหตุ คือ
ต้องมีผชู้ น้ี าสร้างความตระหนักแก่นกั เรียน เพือ่ ให้เห็นความสาคัญของการมีระเบียบวินยั
• เพราะครูช้นี าด้วยการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักแก่นกั เรียนเพือ่ ให้เห็นความสาคัญของการมีระเบียบวินัย
 นักเรียนก็เห็นความสาคัญของการมีระเบียบวินยั
• เพราะนักเรียนเห็นความสาคัญของการมีระเบียบวินัย  นักเรียนจึงไม่ทาอะไรตามใจตนเอง
• เพราะนักเรียนไม่ทาอะไรตามใจตนเอง  นักเรียนจึงไม่ขดี เขียนฝาผนังห้องเรียน
• เพราะนักเรียนไม่ขดี เขียนฝาผนังห้องเรียน  จึงไม่มรี อยขีดเขียนสกปรกบนฝาผนังห้องเรียน
การแก้ปัญหาเมื่อมีรอยขีดเขียนฝาผนังห้องเรียนนัน้ จะต้องสืบสาวไปหาสาเหตุทแ่ี ท้จริง
แล้วแก้ปัญหาทีส่ าเหตุ เมื่อแก้ปัญหาได้แล้ว คือผลการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
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2. วิ ธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หรือกระจายเนื้อหา เป็ นการคิดทีม่ ุ่งให้มองและให้รจู้ กั สิง่ ทัง้ หลายตาม
สภาวะของมันเองอีกแบบหนึ่ง ในทางธรรมมักใช้พจิ ารณาเพือ่ ให้เห็นความไม่มแี ก่นสาร หรือความไม่เป็ นตัวไม่เป็ น
ตนทีแ่ ท้จริงของสิง่ ทัง้ หลาย
วิธคี ดิ แบบนี้จะฝึกให้คดิ แบบแยกแยะองค์รวมของสิง่ ต่างๆ และยังมีการคิดวิเคราะห์จดั ประเภทหมวดหมู่ของ
องค์ประกอบนัน้ กล่าวคือ เมื่อแยกแยะส่วนประกอบออกก็เห็นภาวะทีอ่ งค์ประกอบเหล่านัน้ อาศัยกันและขึน้ ต่อเหตุ
ปั จจัยต่างๆ เหล่านัน้ ล้วนเป็ นไปตามกฎธรรมดามีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลา ไม่เทีย่ งแท้ ไม่คงที่ ไม่ยงยื
ั ่ น ซึง่ การคิด
แบบนี้จะทาให้เห็นความไม่มแี ก่นสารหรือความไม่เป็ นตัวตนทีแ่ ท้จริงของสิง่ ทัง้ หลายให้หายยึดติดถือมันในสมมุ
่
ติ
บัญญัติ
ตัวอย่าง

เด็กในภาพมีองค์รวม คือ เป็ นคนมีอวัยวะภายในครบ 32 ประการ เช่น หู ตา คอ จมูก ลิน้ หัวใจ ตับ ไส้ กระเพาะ
ฯลฯ สามารถจัดระบบได้ เช่น ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร
อวัยวะต่างๆ จะทางานสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน ถ้าขาดสิง่ หนึ่งสิง่ ใด เด็กคนนี้กจ็ ะไม่สมบูรณ์ พิการ
ไม่สมประกอบ
3. วิ ธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือวิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทันธรรมดา คือ มองอย่างรูเ้ ท่าทันความเป็ นไปของสิง่ ทัง้ หลาย
ซึง่ จะต้องเป็ นอย่างนัน้ ๆ ตามธรรมดาของมันเอง ในฐานะทีม่ นั เป็ นสิง่ ซึง่ เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ ปรุงแต่งขึน้ เมื่อ
เกิดขึน้ แล้วก็จะต้องดับไปไม่เทีย่ งแท้ ไม่คงที่ ไม่ยงยื
ั ่ น ไม่คงอยู่ตลอดไป 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
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ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

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 สังขาร จึงไม่
เทีย่ งแท้
ผูท้ ค่ี ดิ เป็ นตามแบบสามัญลักษณ์จะมีสติ ไม่หลงตนเอง ไม่หลงในคาสรรเสริญเยินยอในสิง่ ทีต่ นมีอยู่ในปั จจุบนั
เช่นเดียวกับผูท้ ม่ี ยี ศถาบรรดาศักดิ ์สูงในปั จจุบนั ก็ย่อมไม่จรี งั สักวันหนึ่งในภายภาคหน้าก็อาจเสือ่ มลงไป ดังนี้ สิง่ ที่
ควรเพียรกระทาก็คอื คุณธรรมความดีทจ่ี ะมีอยู่ตดิ ตัวตลอดไป
4. วิ ธีคิดแบบอริ ยสัจจ์ หรือวิธคี ดิ แบบแก้ปัญหา มีลกั ษณะ 2 ประการ คือ
1. เป็ นวิธคี ดิ ตามเหตุและผล หรือเป็ นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุ แล้วแก้ไขทีต่ น้ เหตุ
2. ต้องกาหนดรู้ และทาความเข้าใจปั ญหาให้ชดั เจน แล้วคิดแก้ไขสาเหตุของปั ญหาให้ตรงจุด ตรงเรื่อง
ตรงความมุ่งหมาย ไม่ฟ้ ุงซ่านออกไปเรื่องอื่น และต้องเป็ นการแก้ไขทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง
ตัวอย่าง
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ในภาพนี้มปี ั ญหา คือ อากาศบริเวณรอบๆ โรงงานเป็ นพิษ สาเหตุจากโรงงานปล่อยควันพิษออกจากโรงงาน
ผูค้ นบริเวณนี้ตอ้ งการให้อากาศบริสุทธิ ์ จึงต้องให้โรงงานจัดหาเครื่องกรองอากาศ เพือ่ ไม่ให้มลพิษเกิดขึน้
ปัญหา ทีเ่ กิดขึน้ ในภาพ คือ ควันพิษทีล่ อยอยู่ทวไป
ั่
สาเหตุ คือ โรงงานปล่อยควันจากการผลิตสินค้าออกไปโดยไม่มกี ารกรองอากาศ
ความต้องการหมดปัญหา คือต้องการให้อากาศบริเวณนัน้ บริสุทธิ ์
วิ ธีการดาเนิ นการ คือ ให้โรงงานสร้างเครื่องกรองอากาศหรือฟอกอากาศไม่ให้เป็ นพิษ
วิธคี ดิ นี้ถา้ เทียบกับขัน้ ตอนของอริยสัจจ์ คือ
ทุกข์ - ปั ญหา คือ อากาศเป็ นพิษ
สมุทยั - สาเหตุจากโรงงานปล่อยควันพิษ
นิโรธ - ต้องการดับปั ญหา คือต้องการให้อากาศบริสุทธิ ์
มรรค - วิธกี ารแก้ปัญหา คือ ให้โรงงานจัดหาเครื่องฟอกอากาศ
5. วิ ธีคิดตามหลักการและความมุ่งหมาย หรือ วิธคี ดิ แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คือ พิจารณาให้เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมกับอรรถ หรือ หลักการกับความมุ่งหมาย เมื่อจะลงมือปฏิบตั ธิ รรมหรือทาการตามหลักการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ ให้ได้ผลตรงตามความมุ่งหมาย ไม่เป็ นการกระทาทีเ่ คลื่อนคลาด เลื่อนลอย หรืองมงาย
ตัวอย่าง

หมู่บา้ นชนบทในอดีตทีก่ ารคมนาคมไม่สะดวก ระหว่างหมู่บา้ นมีคลองคัน่ ทาให้การเดินทางไปมาหาสูก่ นั ไม่
สะดวก ดังนัน้ ชาวบ้านจึงต้องช่วยกันสร้างสะพานให้คนเดินข้าม จุดมุ่งหมายของการสร้างสะพาน คือ ต้องการสร้างให้
คนเดิน ดังนัน้ หลักการคือการสร้างสะพานไม้กเ็ พียงพอแล้ว แต่ตอ่ มาเมื่อหมู่บา้ นเจริญขึน้ มีก ารปลูกสร้างเป็ นหมู่บา้ น
ใหญ่ มีการติดต่อกันอยู่เสมอ และมีรถยนต์แล่นผ่านไปขายของแต่ไม่สามารถเดินทางระหว่างหมู่บา้ นได้ ดังนัน้ ชาวบ้าน
จึงต้องการให้ทางราชการมาช่วยสร้างสะพานเพือ่ ให้รถยนต์แล่น หลักการก็ตอ้ งสร้างสะพานคอนกรีตเพือ่ จะได้ให้
รถยนต์แล่นผ่านไปได้
กล่าวได้ว่าหลักการกับความมุ่งหมายจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
การเป็ นนักเรียน หลักการของนักเรียน คือ ตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน จุดมุ่งหมายก็คอื ได้รบั ประกาศนียบัตรหรือ
ปริญญาบัตร หรือได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรียน
ผูท้ ม่ี วี ธิ คี ดิ แบบหลักการและความมุ่งหมาย ย่อมปฏิบตั งิ านได้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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6. วิ ธีคิดแบบคุณโทษและทางออก เป็ นการมองสิง่ ทัง้ หลายตามความเป็ นจริง เน้นการยอมรับความจริงตาม
ทีส่ งิ่ นัน้ ๆ เป็ นอยู่ทุกแง่ทุกด้าน ทัง้ ด้านดี (เป็ นคุณ) ด้านเสีย (เป็ นโทษ) เมื่อมองเห็นทัง้ ด้านดีดา้ นเสียแล้ว ทางออกคือ
อะไร หรือเป็ นอย่างไร
ตัวอย่าง

จากภาพน้าตก ถ้าคิดในแง่ดวี ่า น้าตกมีประโยชน์ต่อมนุษย์ มนุษย์ใช้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว เล่นน้าอย่างมีความสุข
และถ้ากระแสน้าแรงมากก็สามารถนามาใช้เป็ นพลังงานไฟฟ้ าได้ แต่ถา้ คิดในแง่เสีย คือ มีนกั ท่องเทีย่ วทีไ่ ปเล่นน้า
บริเวณนัน้ ได้รบั อุบตั เิ หตุถูกกระแสน้ าเชีย่ วกรากพาไหลกระแทกตกหน้าผาทาให้เสียชีวติ อยู่เสมอ
ดังนัน้ เมื่อคิดทัง้ สองด้าน ทัง้ ด้านเป็ นคุณ และเป็ นโทษแล้ว ด้านเป็ นคุณมีมากกว่ า และถ้านักท่องเทีย่ วต้องการ
ไปเล่นน้ า ทางออกก็คอื ต้องเลือกบริเวณทีก่ ระแสน้ าไม่เชีย่ วกราก เพือ่ ป้ องกันภัยจากอุบตั เิ หตุ การพิจารณาความคิด
ด้วยวิธนี ้ยี ่อมเป็ นการใช้สติปัญญาทีร่ เู้ ท่าทัน ปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ทม่ี ปี ั ญหาได้อย่างเหมาะสม
7. วิ ธีคิดแบบเป็ นอยู่กบั ปัจจุบนั เป็ นวิธคี ดิ แบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา เป็ นขัน้ ฝึกหัดขัดเกลากิเลสหรือตัด
ทางไม่ให้กเิ ลสเข้ามาครอบงาจิตใจแล้วชักจูงพฤติกรรมต่อๆ ไป
คนทีม่ วี ธิ คี ดิ แบบคุณค่าแท้ มักเป็ นคนใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ สามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง
ตัวอย่าง
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หญิงสาวทีต่ อ้ งการเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ถ้าเธอคิดแบบคุณค่าแท้ เธอจะสามารถคิดได้ว่าการทีเ่ ธอ
ต้องการเป็ นพนักงานต้อนรับนัน้ เพราะเธอต้องการแสดงความสามารถทางด้านภาษาและมารยาทงามของหญิงไทยให้
เป็ นทีป่ ระจักษ์ว่าหญิงไทยมีความสามารถ ถึงแม้ว่าจะต้องทางานหนัก บริการลูกค้าทุกระดับตลอดเวลา ต้องเดินเสิรฟ์
อาหารเครื่องดื่มวันละหลายครัง้ ความคิดนี้จดั ว่าเป็ นคุณค่าแท้ แต่ถา้ เธอคิดว่าต้องการเป็ นพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินนัน้ โก้หรู มีเครื่องแบบสวยงาม แต่พอไปทางานเข้าจริงๆ เธอรับงานหนักไม่ได้ การคิดแบบนี้เป็ นการคิดแบบ
คุณค่าเทียม
8. วิ ธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม หรือวิ ธีคิดแบบเร้าคุณธรรม (แบบกุศลภาวนา) เป็ นวิธคี ดิ ทีร่ จู้ กั
นาเอาประสบการณ์ทผ่ี ่านมาคิดปรุงแต่งไปในทางทีด่ งี าม เป็ นประโยชน์ เป็ นกุศล เป็ นวิธคี ดิ ในแนวสกัดกัน้ หรือบรรเทา
และขัดเกลาตัณหา เป็ นข้อปฏิบตั ริ ะดับต้นๆ สาหรับส่งเสริมความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรม การคิดในทางทีเ่ ป็ นกุศล
จะช่วยให้บุคคลเกิดกาลังใจทีจ่ ะทางานตามหน้าที่ ทาความดีทเ่ี กิดประโยชน์อยู่เสมอ ส่งผลต่อการแสดงออกมาเป็ น
พฤติกรรมในการสร้างสรรค์
ตัวอย่าง

จากภาพเป็ นการแสดงความชื่นชมและให้กาลังใจแก่ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเพียร พยายาม อดทน สมควรเป็ น
แบบอย่างทีด่ ี การให้กาลังใจสามารถทาได้หลายรูปแบบ เช่น การประกาศยกย่องให้ปรากฏ การมองสิง่ ของเพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อการทางานหรือการดารงชีพ เป็ นต้น ผูท้ ไ่ี ด้พบเห็นเหตุการณ์หรือการแสดงออกดังกล่าว ย่อมเกิดความ
รูส้ กึ ตระหนักรูแ้ ละเห็นความสาคัญของการกระทาดี และคิดอยากจะปฏิบตั ติ าม บุคคลทีค่ ดิ เช่นนัน้ จัดเป็ นผูท้ ม่ี ี
ความคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
9. วิ ธีคิดแบบเป็ นอยู่กบั ปัจจุบนั ความคิดชนิดทีอ่ ยู่กบั ปั จจุบนั เป็ นการคิดในแนวทางความรูห้ รือคิดด้วย
อานาจปั ญญา ซึง่ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนี้ หรือเป็ นเรื่องผ่านไปแล้ว หรือเป็ นเรื่องของกาลภายภาคหน้า
ก็จดั เข้าในการเป็ นอยู่กบั ปั จจุบนั ทัง้ นัน้
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ผูท้ ม่ี วี ธิ คี ดิ แบบนี้จะมีสติรทู้ นั กระบวนการ มองสภาวะต่างๆ อยู่ตลอดเวลา รูจ้ กั ใช้ประโยชน์ของบทเรียนในอดีต
ทาภารกิจปั จจุบนั และสามารถวางแผนในอนาคตได้
ตัวอย่าง

กลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ปรับปรุงวิธกี ารทางการเกษตรเป็ นเกษตรแบบผสม มีทงั ้ ทานา ทาสวนผักสวนครัวหลาย
ประเภท พวกเขาพยายามพัฒนาอาชีพของเขาให้ดที ส่ี ุด เพราะเคยได้รบั บทเรียนในอดีต เคยทานาจานวนหลายร้อยไร่
แต่เมื่อประสบปั ญหาภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ราคาข้าวตกต่า พวกเขาจึงหันมาทาการเกษตรแบบผสม ทาให้ได้รบั
ผลผลิตพอยังชีพ พอมีพอกิน และพวกเขาก็คดิ วางแผนในอนาคตว่าจะยึดแนวเกษตรแบบผสมต่อไป แต่จะปรับปรุง
วิธกี ารขายผลผลิตโดยรวมตัวกันเป็ นกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ได้ราคาสินค้าดีขน้ึ กล่าวได้ว่ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ได้รบั
บทเรียนจากอดีต มาเป็ นแนวคิดในการประกอบอาชีพในปั จจุบนั และสามารถวางแผนในอนาคต เพือ่ ให้ได้ราคาผลผลิต
ทางการเกษตรดีขน้ึ
10. วิ ธีคิดแบบวิ ภชั ชวาท หรือวิ ธีคิดแล้วแสดงออกเป็ นวิ ภชั ชวาท (พูดจาแนก)
วิภชั ชวาทไม่ใช่วธิ คี ดิ โดยตรง แต่เป็ นวิธพี ดู หรือแสดงหลักการแห่งคาสอนแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตามการคิดกับ
การพูดเป็ นกรรมทีใ่ กล้ชดิ กันทีส่ ุด ก่อนทีจ่ ะพูดก็ตอ้ งคิดก่อน สิง่ ทีพ่ ดู ล้วนสาเร็จมาจากความคิดทัง้ สิน้ วิธคี ดิ แบบ
วิภชั ชวาทเป็ นวิธคี ดิ วิเคราะห์ในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้
1) จาแนกสภาวะต่างๆ ออกเป็ นด้านๆ ตามทีเ่ ป็ นอยู่จริง แบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ
(1) จาแนกไปทีละด้าน ทีละประเด็น
(2) จาแนกทีละด้านจนครบทุกประเด็น แล้วจึงจาแนกด้านอื่นต่อไป
ตัวอย่างเช่น เราจะเลือก ส.ส.สังกัดพรรคการเมืองใดมาเป็ นผูแ้ ทน ก็ตอ้ งคิดจาแนกรายละเอียดของข้อมูล
เกีย่ วกับพรรคทีเ่ ขาสังกัดนัน้ ในแต่ละด้าน เช่น ระเบียบวินยั ความซื่อสัตย์ ผลงานทีป่ รากฏ เป็ นต้น แล้วจึง
ตัดสินใจเลือก
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2) จาแนกโดยส่วนประกอบ เป็ นวิธคี ดิ เช่นเดียวกับแบบแยกแยะส่วนประกอบ
3) จาแนกโดยลาดับขณะ เป็ นการแยกแยะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตามลาดับความสืบทอดแห่งเหตุปัจจัย ซอย
ออกไปเป็ นแต่ละขณะๆ ให้มองเห็นตัวเหตุปัจจัยทีแ่ ท้จริง ไม่ถูกลวงให้สบั สน ตัวอย่างเช่น การประเมินสถานการณ์
เหตุการณ์บา้ นเมืองไทย ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจในปั จจุบนั เป็ นต้น
4) จาแนกโดยความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย มีวธิ กี ารคิดเช่นเดียวกับวิธคี ดิ แบบสืบสาวเหตุปัจจัย
5) แบบจาแนกโดยเงือ่ นไข
ตัวอย่าง นักเรียนมาขออนุญาตคุณครูของดการเรียนในชัวโมงนี
่
้เพื่อซ้อมเชียร์กฬี าสี คุณครูจะอนุญาตโดยมี
เงือ่ นไขว่า
• การไปซ้อมเชียร์นนั ้ ต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผูอ้ ่นื
• การไปซ้อมเชียร์นนั ้ จะต้องมีหวั หน้ารับผิดชอบ
• นักเรียนต้องทาแบบฝึกหัดส่งครูภายในเวลาทีก่ าหนด
ฯลฯ
6) วิภชั ชวาทโดยการตอบปั ญหา เป็ นการคิดจาแนกแยกแยะ แล้วชีแ้ จงผู้ถามตามประเด็นต่างๆ จนผูถ้ าม
เข้าใจแจ่มแจ้ง
ตัวอย่าง
คลื่นสึนามิทาลายชีวติ และทรัพย์สนิ ของคนไทยในบริเวณจังหวัดภาคใต้ของไทย เช่น พังงา ภูเก็ต กระบี่ ฯลฯ
การตอบปั ญหาของผูถ้ ามซึง่ อาจถามมาเป็ นประเด็นใหญ่ ผูต้ อบสามารถจาแนกแยกแยะเป็ นประเด็นย่อย แล้วตอบ
คาถามตามประเด็นเพือ่ ให้ผถู้ ามเข้าใจ
ตัวอย่างคาถาม
การเกิดคลื่นสึนามิทาให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยอย่างไร
การชี้แจงคาถาม เช่น
• คลื่นสึนามิทาความเสียหายแก่บริเวณทีเ่ กิด คือ แถบจังหวัดพังงา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต ระนอง
• ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ มีหลายด้าน เช่น ด้านชีวติ และทรัพย์สนิ ด้านการประกอบอาชีพ ด้านสุขภาพจิต
ด้านปั ญหาสังคมทีเ่ กิดจากเด็กกาพร้าบิดามารดา หรือคนชราขาดผูอ้ ุปการะเลีย้ งดูเนื่องจากบุตรเสียชีวติ
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สรุปได้ว่า วิ ธีคิดตามหลักพุทธธรรมหรือวิ ธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ จัดได้ว่าเป็ นการคิ ดทีใ่ ช้ปัญญา และ
ทาให้ปัญญาเจริ ญงอกงามยิ ง่ ขึ้น นาไปสู่การแก้ปัญหา เป็ นทางแห่งความดับทุกข์และทาให้เกิ ดการศึกษา
ต่อไป นับได้ว่าเป็ นการใช้ความคิ ดอย่างถูกวิ ธี เป็ นส่วนสาคัญของการศึกษาหรือพัฒนาตนใน ด้านการพัฒนา
ปัญญา ทาให้สามารถดาเนิ นชีวิตไปในทางทีด่ ีงามและพึง่ พาตนเองได้
ดังนัน้ ครูผ้สู อนควรจัดการเรียนการสอนทีจ่ ะส่งเสริ มกระตุ้นเร้าให้นักเรียนได้ฝึกฝนวิ ธีคิดแบบโยนิ โส
มนสิ การอยู่เสมอ ซึง่ สามารถฝึ กให้นักเรียนได้บูรณาการ วิ ธีคิดหลายๆ แบบของโยนิ โสมนสิ การเชือ่ มโยงเข้า
ไปด้วยกันได้ ทาให้นักเรียนรู้จกั คิ ดอย่างมีระเบียบ มีสติ สมั ปชัญญะ มองทุกสิ ง่ ทุกอย่างตามความเป็ นจริ ง
รู้จกั ค้นหาความจริ งก่อนทีจ่ ะตัดสิ นใจบนพื้นฐานของความคิ ดทีถ่ กู ต้อง ด้วยวิ ธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ
และเมือ่ คิ ดถูกก็ย่อมตัดสิ นใจกระทาการทีถ่ กู ต้องได้ประโยชน์ อย่างแท้จริ ง
ที่มา : สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ. (2550) พัฒนาทักษะการคิ ด...พิ ชิตการสอน : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลีย่ งเชียง.
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เอกสารประกอบการสอน
เพลง โลกหมุนเวียน
คาร้อง เวส สุนทรจามร / ทานอง แก้ว อัจฉริ ยะกุล
อันความหมุนเวียนผลัดเปลีย่ นทีใ่ นโลกเรา
ทัง้ เขาทัง้ เราก็คงจะเห็นทัวกั
่ น ไม่เทีย่ งไม่แท้ปรวนแปรทุกวัน
ต่างเปลีย่ นแปรผันยิง่ นานนับวันมากหน
โลกเราทุกวันผลัดเปลีย่ นแปรผันง่ายดาย
ทัง้ หญิงทัง้ ชายก็มดี รี า้ ยเจือปน แต่ก่อนเศรษฐีเดีย๋ วนี้ซจิ น
ผลัดเปลีย่ นเวียนวนจะแน่ไฉนกับโชคโลกเรา
โลกเรานี่กเ็ หมือนเวทีทก่ี ว้างใหญ่
เราเกิดมาเพือ่ ใช้กรรมเก่า ต่างมีกรรมทุกผูท้ ุกหมู่เหล่า
เพราะว่าเขากับเราเกิดมาแสดงละครกัน
ละครของโลกมีโศกมีทุกข์สุขปน
คลุกเคล้าระคนชัวดี
่ เจ็ดหนปนกัน อยู่อยู่กร็ า้ ยแล้วหายไปพลัน
กลับเปลีย่ นแปรผัน ความดีเลวนัน้ ช่างกลับช่างกลาย
โลกเราผันแปรเกิดแก่เจ็บตายว่ายวน
คนเราทุกคนไม่มใี ครพ้นความตาย เมื่อเกิดมาแล้วไม่แคล้วสักราย
บทบาทสุดท้ายไม่มแี คล้วตายเพือ่ นเอ๋ย
เป็ นคนทัง้ ทีรบี ก่อความดีให้สม
ทุกทุกสังคมจะได้นิยมชมเชย เมื่อพลาดเพลีย่ งพล้าอย่าซ้านักเลย
ไม่ช่วยก็เฉยโปรดเถิดอย่าเย้ยผ่อนหนักผ่อนเบา
ชีพยังอยู่ให้เขาชื่นชูประเสริฐกว่า
ไยจะมาอิจฉากันเล่า อย่าเป็ นคนเสียทีทเ่ี กิดเปล่า
เพราะว่าเขากับเราไม่วายใกล้ตายทุกเวลา
อันชีวติ ยังจะฝากจะฝังอะไร
ครัน้ ถึงตายไปโลกเราจะได้บูชา ด้วยเหตุฉะนี้ความดีนานา
อุตส่าห์ใฝ่ หาประเสริฐหนักหนายิง่ กว่าอะไร
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(เอื้อ สุนทรสนาน)

เอกสารประกอบการสอน
เพลง ใจประสานใจ
คาร้อง / ทานอง มนตรี ผลพันธิ น

(18 กะรัต)

** มองแววตาทุกคน เปี่ ยมสุขล้นระคนสุขสันต์
ยิม้ แย้มเข้าใจกันตาสบประสาน ไมตรีฉายมา
ดวงฤทัยทุกดวง ถ่วงด้วยรักและแรงศรัทธา
ปรารถนาในสิง่ เดียวกัน
ความคลางแคลงหายไป โลกสดใสคืนมาอีกครา
ฟ้ าหลังฝนงามตา ความมืดโรยรา มลายหายพลัน
มีแต่ความเข้าใจ อุ่นไอรักไมตรีต่อกัน
ผ่านมานัน้ ลืมมันลบไป
ร้องเถิดร้องเพลงกัน ประสานรอยรักในใจ
ลบรอยร้าวภายในอุรา
ร้องเถิดร้องเพลงกัน จับมือกันไว้ดกี ว่า
หันหน้ามาเข้าใจกัน
อันคนเราทุกคน ต่างเกิดมาควรพาพึง่ กัน
มีไมตรีสมั พันธ์ โลกนัน้ สดใส
จงมารวมพลัง ร่วมสร้างสรรค์จรรโลงฤทัย
จับมือกันเดินก้าวไป มุ่งสู่จุดหมาย อนาคตเรา
(ย้อน ** จนถึง..ผ่านมานัน้ ลืมมันลบไป..)

440

พระพุทธศาสนา ม.6

ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ช่วยกันคิด
คาชี้แจง ให้นกั เรียนดูภาพ แล้ววิเคราะห์และตอบคาถาม
ภาพที่ 1

ภาพน้าท่วมหนัก

ที่มา : www.dektube.com

1. นักเรียนคิดว่า สาเหตุทแ่ี ท้จริงทีท่ าให้เกิดปั ญหาในภาพนี้คอื อะไร โดยใช้วธิ คี ดิ แบบสืบสาวเหตุปัจจัย

2. นักเรียนคิดว่า จะใช้วธิ คี ดิ แบบใดทีจ่ ะนาไปสูก่ ารแก้ไขปั ญหา ยกตัวอย่างประกอบ

3. นักเรียนได้ขอ้ คิดอย่างไรจากการวิเคราะห์ภาพนี้

ภาพที่ 2
441
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ภาพนักเรียน ม.ปลาย กาลังตัง้ ใจเรียน

ที่มา : www.krukaroon.blogspot.com

1. นักเรียนจะใช้วธิ คี ดิ แบบใดในการพิจารณาภาพนี้ จงยกตัวอย่างประกอบ

2. การคิดโดยใช้วธิ ดี งั กล่าว จะส่งผลดีอย่างไร

3. นักเรียนได้ขอ้ คิดอย่างไรจากการวิเคราะห์ภาพนี้
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ภาพที่ 3

ภาพฟาร์มเลีย้ งสุกร เลีย้ งโค เลี้ยงไก่

ทีม่ า.............................................................
ที่มา : www.chaoprayanews.com

1. นักเรียนจะใช้วธิ คี ดิ แบบใดในการพิจารณาภาพนี้ จงยกตัวอย่างประกอบ

2. นักเรียนได้ขอ้ คิดอย่างไรกับการวิเคราะห์ภาพนี้

3. นักเรียนจะนาข้อคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในเรื่องใดได้บา้ ง
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ภาพที่ 4

ภาพคนกาลังประท้วงเกิดการชุลมุนวุ่นวาย

ที่มา : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2039990

1. นักเรียนจะใช้วธิ คี ดิ แบบใดในการพิจารณาภาพนี้ จงยกตัวอย่างประกอบ

2. นักเรียนได้ขอ้ คิดอย่างไรจากการวิเคราะห์ภาพนี้

3. นักเรียนจะนาข้อคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในเรื่องใดได้บา้ ง
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ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ช่วยกันคิด

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนดูภาพ แล้ววิเคราะห์และตอบคาถาม
ภาพที่ 1

ภาพน้าท่วมหนัก

ที่มา : www.dektube.com

1. นักเรียนคิดว่า สาเหตุทแ่ี ท้จริงทีท่ าให้เกิดปั ญหาในภาพนี้คอื อะไร โดยใช้วธิ คี ดิ แบบสืบสาวเหตุปัจจัย

2. นักเรียนคิดว่า จะใช้วธิ คี ดิ แบบใดทีจ่ ะนาไปสูก่ ารแก้ไขปั ญหา ยกตัวอย่างประกอบ

3. นักเรียนได้ขอ้ คิดอย่างไรจากการวิเคราะห์ภาพนี้

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ภาพที่ 2

ภาพนักเรียน ม.ปลาย กาลังตัง้ ใจเรียน

ที่มา : www.krukaroon.blogspot.com

1. นักเรียนจะใช้วธิ คี ดิ แบบใดในการพิจารณาภาพนี้ จงยกตัวอย่างประกอบ

2. การคิดโดยใช้วธิ ดี งั กล่าว จะส่งผลดีอย่างไร

3. นักเรียนได้ขอ้ คิดอย่างไรจากการวิเคราะห์ภาพนี้

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ภาพที่ 3

ภาพฟาร์มเลีย้ งสุกร เลีย้ งโค เลีย้ งไก่

ทีม่ า.............................................................
ที่มา : www.chaoprayanews.com

1. นักเรียนจะใช้วธิ คี ดิ แบบใดในการพิจารณาภาพนี้ จงยกตัวอย่างประกอบ

2. นักเรียนได้ขอ้ คิดอย่างไรกับการวิเคราะห์ภาพนี้

3. นักเรียนจะนาข้อคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในเรื่องใดได้บา้ ง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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ภาพที่ 4

ภาพคนกาลังประท้วงเกิดการชุลมุนวุ่นวาย

ที่มา : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2039990

1. นักเรียนจะใช้วธิ คี ดิ แบบใดในการพิจารณาภาพนี้ จงยกตัวอย่างประกอบ

2. นักเรียนได้ขอ้ คิดอย่างไรจากการวิเคราะห์ภาพนี้

3. นักเรียนจะนาข้อคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในเรื่องใดได้บา้ ง

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
จานวนหน้า

ชื่อผูแ้ ต่ง
สถานทีพ่ มิ พ์
บาท อ่านวันที่
เดือน

ราคา

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
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเพียงเล็กน้อย
ผลงานมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้
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4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

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

รายการประเมิ น

4

ระดับคะแนน
3
2

1

เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาทีใ่ ช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการนาเสนอ
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้ บกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิ น

ความตัง้ ใจ
ความ
ความ
การตรงต่อ
ผลสาเร็จ
รวม
ในการ
สะอาด
รับผิดชอบ
เวลา
ของงาน
20
ทางาน
เรียบร้อย
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 รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิ น

การมี
การทางาน
การยอมรับ
ส่วนร่วมใน รวม
ตามที่ได้รบั ความมีน้าใจ
ฟังคนอื่น
การปรับปรุง
20
มอบหมาย
ผลงานกลุ่ม คะแนน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
การแสดง
ความ
คิ ดเห็น

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

3. มีวินัย รับผิดชอบ

4. ใฝ่ เรียนรู้

5. อยูอ่ ย่างพอเพียง

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติ
1.2 ปฏิบตั ติ นและชักชวนผูอ้ ่นื ปฏิบตั ติ ามสิทธิและหน้าทีข่ องพลเมือง
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทากิจกรรมกับสมาชิกในโรงเรียน ชุมชน
และสังคม
1.4 เป็ นผูน้ าหรือเป็ นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ชื่นชม ปกป้ อง
ความเป็ นชาติไทย
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
และเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องศาสนิกชน
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้ ชื่นชมในพระราชกรณีย
กิจ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์
2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะกระทาความผิด ทาตาม
สัญญาทีต่ นให้ไว้กบั เพื่อน พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง และครู เป็ นแบบอย่าง
ทีด่ ดี า้ นความซื่อสัตย์
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
และเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพื่อนด้านความซื่อสัตย์
3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ่นื ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการทางาน ปฏิบตั ิ
เป็ นปกติวสิ ยั และเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล
5.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเอง เช่น สิง่ ของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด
คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่าง
ดี
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

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

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

ระดับคะแนน
4
3
2
1

รายการประเมิ น

5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชวี ติ ประจาวันบนพืน้ ฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง ทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งมั ่นในการทางาน 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
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7. รักความเป็ นไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ
8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา แบ่งปั นสิง่ ของ ทรัพย์สนิ และอื่นๆ
พร้อมช่วยแก้ปัญหา
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สนิ ของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน ชุมชน
เพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิง่ ทีด่ งี ามตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้

ให้
ให้
ให้
ให้
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

บันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
ตอนที่ 1

นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (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

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิ นคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน)
มาตรฐานที ่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสมา่ เสมอ
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ
และปั ญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั ่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทดี ่ แี ละให้เกียรติผอู้ นื ่
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

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

มีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตร
เอื้ออาทรผูอ้ นื ่ และกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ พี ระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม

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

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

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

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

มาตรฐานที ่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
5.1
5.2
5.3
5.4

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์

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

วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั ่นพัฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
ทางานร่วมกับผูอ้ นื ่ ได้
มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ
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