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หนวยการเรียนรูท่ี  5  เร่ือง  การบริหารจิตและเจริญปญญา 
รายวิชาท่ีใชในการบูรณาการ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ภาษาไทย 
1.  มาตรฐานการเรียนรุประจําหนวย 
 มฐ. ส 1.1 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส 1.1  ม.6 / 20 
3.  สาระการเรียนรู 
 3.1  การบริหารจิต 
 3.2  การเจริญปญญา 
 3.3  การนําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
4.  รองรอยการเรยีนรู 
 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 

       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การฝกบริหารจิตตามหลักสติปฏฐาน 4 
       2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
       3)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การบริหารจิตและเจริญปญญา 
       4)  ผลงานกลุมจากโครงงานเรื่อง  การนําวิธีบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในการ

พัฒนา 
4.2 ผลการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  นักเรียนฝกบริหารจิตตามหลักสติปฏฐาน 4 ได 
       2)  นักเรียนรูจักการคิดแกปญหาโดยใชวธีิการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
       3)  นักเรียนสามารถฝกบริหารจิตและเจริญปญญาดวยตนเอง 
       4)  นักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการนําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญามา 

พัฒนาตนเองและสังคมในโรงเรียน 
                    5)  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจบหนวยการเรียน 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1 ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง การฝก
บริหารจิตตามหลักสติปฏฐาน 4 
       2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง วิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ 
       3)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การ
บริหารจิตและเจริญปญญา 
       4)  ผลงานกลุมจากโครงงานเรื่อง การนําวิธี
บริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในการพัฒนา 
 

 
-  นิมนตพระวิทยากร  
ติดตาม  ประเมินผล 
-  นิมนตพระวิทยากร 
ตัวอยาง 
-  นิมนตพระวิทยากร  
เสนอแนะ 
-  อธิบาย  ยกตัวอยาง 
เสนอแนะ ติดตาม  

 
-  ศึกษา คนควา          
ฝกปฏิบัติ  สรุปผล 
-  ศึกษา คนควา         
ฝกปฏิบัติ 
-  ศึกษา  ฝกปฏิบัติ 
 
-  ศึกษา  ฝกปฏิบัติ  
รายงาน สรุปผล 

5.2 การปฏิบัติงาน 
       1)  ฝกปฏิบัติการบริหารจิตและเจริญปญญา
ทุกวันพระในโรงเรียน 
       2) นักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการนํา   
วิธีการบริหารจิตและเจริญปญญามาพัฒนา    
ตนเองและสังคมในโรงเรียน 
  

 
- เสนอแนะ  ติดตาม 
ประเมิน 
-   เสนอแนะ  ติดตาม 
ประเมิน 

 
-  ฝกปฏิบัติ  สรุปผล 
 
-  วางแผน  ปฏิบัติ  
สรุปผล  รายงาน 

5.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบายสรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบใน
แตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะ 
- ทําแบบทดสอบ     
หลังเรียน 
-  ฝกปฏิบัติ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5 / 1  เร่ือง  การบริหารจิต   
เวลา  2  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
1.1  ผลการเรียนรู 

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

2.1  สาระการเรียนรู 
 การบริหารจิต 

       -  การสวดมนตแปลและแผเมตตา 
       -  การบริหารจิตตามหลักสติปฏฐาน 4 
2.2  ทักษะกระบวนการ 
 1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
             -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
             -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
       3)  ทักษะการคิด 

                          -  ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดนํา
เสนอขอมูล  ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง  ทักษะการคิดสรุปความ  และทักษะการคิดแสดง
ความคิดเห็น 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การฝกบริหารจิตตามหลักสติปฏฐาน 4 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 

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

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 

                    1)  จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  การฝกบริหารจิต จากการ
ตอบคําถาม  

      2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  การฝกบริหารจิต 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง การฝกบริหารจิตตามหลักสติปฏฐาน 4 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง การฝกบริหารจิตตามหลักสติ -        
ปฏฐาน 4  

2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง การฝกบริหารจิต 
ดานลักษณะพึงประสงค 
 -  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอ

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  การฝก 

บริหารจิต จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนกัเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง การฝกบริหารจิต 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอ       

แนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ

นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
 4)  แบบทดสอบกอนเรียน 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 

       1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
                     2)  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
                     3)  นักเรียนนั่งสมาธิตามที่เคยมีประสบการณมาคนละ 5 นาที  ครูตั้งคําถาม 
              -  มีความรูสึกอยางไร 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนรู ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การฝกสมาธิ       
มีประโยชนอยางไรบาง 

 

2.  นักเรียนที่เคยฝกสมาธิเปนประจําออกมา     
เลาใหเพื่อนฟง 
      2.1  วิธีการฝก 
      2.2  เวลาที่ฝก 
      2.3  หลังฝก  

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3.  เชิญบุคคลที่ฝกสมาธิเปนประจํามาเลา
ประสบการณและประโยชนที่ไดรับจากการ     
ฝกสมาธิ นักเรียนสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

4.  ตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตการนั่งสมาธิ
โดยการอธิบายขั้นตอนของวิทยากรที่บรรยาย
ใหฟง 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

5.  นักเรียนทุกคนรวมกันฝกสมาธิตามหลัก-     
สติปฏฐาน 4  

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

6.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปประโยชนที่ได
รับจากการฝกสมาธิ 
     6.1  พัฒนาบุคลิกภาพ 
     6.2  พัฒนาจิตใจ 

ทักษะการคิดสรุปความ 

7.  นิมนตพระสงฆผูชํานาญดานการฝกสมาธิ
ตามหลักสติปฏฐาน 4  มาฝกสอนนักเรียน 

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

8.  นักเรียนแบงกลุมกลุมละ  5  คนรวมกัน        
ฝกสอนวิธีการฝกสมาธิตามหลักสติปฏฐาน 4   

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
โดยการผลัดกันสอนผูที่เปนสอนผูที่ยังไมเปน
แบบเพื่อนสอนเพื่อน 

 

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

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

10.  ทุกกลุมสวดมนตหนาชั้น  ครูแสดงความคิด
เห็นหลังแตละกลุมสวดมนตเรียบรอยแลว เพื่อ
การพัฒนา 

ทักษะการคิดนําเสนอ 

11.  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง  ประโยชนของ
การสวดมนตและการแผเมตตา 
       11.1  มีประโยชนดานใด 
       11.2  มีประโยชนตอใคร 
       11.3  ผูที่สวดมนตกับผูที่ไมเคยสวดมนต        
มีความแตกตางกันอยางไร 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

12.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง การบริหาร
จิต 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 

                     ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  การบริหารจิต โดยการสนทนาซักถาม 
  6.  สื่อการเรียนรู/  แหลงเรียนรู 

6.1  สื่อการเรียนรู 
       1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

        2)  หนังสือสวดมนต            
        3)  แบบฝกทักษะเรื่อง  การบริหารจิต 
 6.2  แหลงเรียนรู 

       1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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       3)  วัด 
        4)  ชุมชนในทองถ่ิน 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     นักเรียนชวยกันหาภาพเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการนั่งสมาธิในวันสําคัญทางพระพุทธ-
ศาสนาที่โรงเรียน หรือชุมชนจัดขึ้น  มาจัดปายนิเทศเผยแพรและเขียนขอความเชิญชวน และบอก
ประโยชนของการนั่งสมาธิ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                          -  รวบรวมภาพกิจกรรมการนั่งสมาธิในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
                          -  เขียนขอความเชิญชวนใหคนเขารวม 
                          -  นําเสนอ ประโยชนของการนั่งสมาธิ 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
                           -  การนั่งสมาธิของศาสนาพุทธเหมือนหรือแตกตางจากการฝกสมาธิของศาสนา
อ่ืนอยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
                          -  สรุปผลการรวบรวมภาพและการคิดวิเคราะหจัดปายนิเทศ 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
                          -  เปรียบเทียบบุคลิกภาพของผูที่นั่งสมาธิกับผูที่ไมเคยนั่งสมาธิ 

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                     ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  สาระพระพุทธศาสนา โดยกําหนดภาระงาน  นั่งสมาธิกอนเรียนวิชาพระพุทธ-
ศาสนา 

 
ภาระงาน  “นั่งสมาธิกอนเรียนวิชาพระพุทธศาสนา” 

การบูรณาการ  มฐ. ส 1.3   ม.6 / 1 
ผลการเรียนรู  นั่งสมาธิได 
ผลงานที่ตองการ  นั่งสมาธิกอนเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาและฝกปฏิบัตินั่งสมาธิจากผูรู 

2.  นั่งสมาธิกอนเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 3.  บันทึกผลกอนนั่งและหลังนั่งทุกครั้ง 
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 4.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองของการนั่งสมาธิ 
 2.  ผลที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิกอนเรียน 
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8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   

บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

 
                                                   

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

                                                                     
 

 
 
 

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

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

 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนฝกนั่งสมาธิกอนนอนทุกวันเปนเวลา  1  เดือน  แลวบันทึกผล ปญหาอุปสรรค 
 

การฝกนั่งสมาธิ 
ว/ด/ป สถานที่ ปญหา/อุปสรรค ผลท่ีเกิด 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ขาพเจาขอสัญญาวาจะปฏิบัติทุกวันเพื่อประโยชนตอตัวของขาพเจาเอง 

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

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาปญญาและมองเห็นความสัมพันธของการพัฒนาปญญา
กับการพัฒนาจิต 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  อธิบายความหมายและความสําคัญของการพัฒนาปญญาได 
        2)  บอกหลักการและแนวทางการคิดแบบโยนิโสมนสิการได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
 การพัฒนาปญญา 
                     -  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
  2.2  ทักษะกระบวนการ 
 1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
                          -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                          -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
                     3)  ทักษะการคิด 
                           -  ทักษะการคิดสรุปความ  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น ทักษะการคิดทําความ
รูใหกระจาง  ทักษะการคิดเชื่อมโยงขอมูล  และทักษะการคิดนําไปประยุกตใช 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสกิาร 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก   

       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีการคิดแบบโยนิโสนมสิการ     
       2)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
       3)  การตอบคําถามเรื่อง  วิธีการคิด 
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      3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก

กระบวนการกลุม 
             3.4  ความรูความเขาใจ 
                    1)  จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง วิธีการคิด  จากการตอบ  
คําถาม  

       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  วิธีการคิด 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง วิธีการคิดแบบโยนิโสนมสิการ     
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  วิธีการคิด 
ดานลักษณะพึงประสงค 
 -  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอ

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  วิธีการคิด 

จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง วิธีการคิด 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุมในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด

และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ

นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
                     1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
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                     2)  ครูใหตัวแทนนักเรียนออกมาอานบทดอกสรอย 
                                เด็กเอยเด็กนอย                    ความรูเรายังดอยเรงศึกษา 
  เมื่อเติบใหญเราจะไดมีวิชา               เปนเครื่องหาเลี้ยงชีพสําหรับตน 
  ไดประโยชนหลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล 
  ถึงลําบากตรากตรําก็จําทน  เกิดเปนคนควรหมั่นขยันเอย 
                               -  กลอนบทนี้มีความหมายวาอยางไร 
                               -  ใชวิธีการคิดแบบใด 
  
             5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนในหัวขอ 
     1.1  คนที่มีความคิดตางจากคนที่ไมมีความ
คิดอยางไร 

 1.2  การที่จะเปนคนที่มีความคิดควรปฏิบัติ 
อยางไร 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนจับคูกันศึกษาแยกแยะสิ่งที่นักเรียน
สนใจ  คูละ  1  ส่ิง 
     โดย 
      2.1  บอกวิธีการพิจารณา 
      2.2  ประโยชนที่ไดจากการกระทํา 

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

3.  ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลการศึกษา
ของคูหนาชั้นเรียน  ครูและนักเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็น 

ทักษะการคิดสรุปความ 

4.  นักเรียนแบงกลุม 10 กลุม ศึกษาวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ  โดยศึกษาจากขาวเหตุการณ
ปจจุบันจากสื่อส่ิงพิมพ  โดย 
    4.1  จับฉลากเลือกวิธีคิดกลุมละ 1 วิธี 
      4.2  ศึกษาวาเปนขาวเกี่ยวกับเรื่องใด  
      4.3  ใหนักเรียนใชวิธีการคิดที่กลุมจับฉลาก
ไดทั้ง 10 แบบตามวิธีคิดของแตละวิธี  
      4.4  ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
5.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาคนควา
หนาชั้นเรียน  ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา
ซักถาม 

 

6.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง วิธีการคิด
โดยนักเรียนออกมานําเสนอวิธีการคิดที่นักเรียน
นําไปใชในการดําเนินชีวิตของนักเรียนคนละ  1 
วิธี  พรอมยกตัวอยางประกอบ    

ทักษะการคิดนําไปประยุกตใช 

7. นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง วิธีการคิด  
 

5.3  ขั้นสรุป 
                     ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง การคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยการยกตัวอยาง 
 6.  สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
       2)  บทดอกสรอย                         
       3)  ส่ือส่ิงพิมพ 
       4)  แบบฝกทักษะเรื่อง  วิธีการคิด 
   6.2  แหลงเรียนรู 
                    1)  หองสมุดโรงเรียน 
       2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     นักเรียนอานนวนิยาย / เร่ืองสั้น เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง สรุปวิธีการคิดของตัวละครแตละตัว
ในเรื่อง 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                          -  ศึกษาจากการอานนวนิยาย / เร่ืองสั้น 1  เร่ือง 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
                          -  ตัวละครใชวิธีคิดอยางไร 
                          -  ผลเปนอยางไร 
                          -  หากเปนนักเรียนจะคิดแบบนั้นหรือไม  อยางไร 
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        3.  ขั้นสรุป 
                          -  นําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
                          -  เปรียบเทียบกับวิธีการคิดแบบตาง ๆ   จากสื่ออ่ืน ๆ ที่นาสนใจ      

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                     ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
โดยกําหนดภาระงาน  วิธีการคิดดูแลตนเองใหมีความสุข 

 
ภาระงาน  “ วิธีการคิดดูแลตนเองใหมีความสุข ” 

การบูรณาการ  มฐ. พ 2.1   ม.6 / 2 
ผลการเรียนรู  บอกวิธีการคิดดูแลตนเองใหมีความสุขได 
ผลงานที่ตองการ  วิธีคิดดูแลตนเองใหมีความสุข 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  คิดวิธีที่ดูแลตนเองใหมีความสุขตามความคิดของตนเองไมอิงวิชาการ 
 2.  เขียนเปนวิธีและอธิบายการปฏิบัติแตละวิธีที่คิด 
 3.  วิธีคิดตองไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 
เกณฑการประเมิน 
 -  ความคิดสรางสรรคและปฏิบัติได 
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8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   

บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2. การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3. การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4. การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

 
                                                   

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

                                                                     
 

 
 
 

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ 
เร่ือง  ทักษะการคิด 

 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนแตงเรื่อง  1 เร่ือง ที่เปนปญหาหรือเปนเหตุการณ  แลวใชวิธีการคิดทั้ง 10 แบบ
ตามวิธีโยนิโสมนสิการ 
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เฉลยแบบฝกทักษะ 
เร่ือง  ทักษะการคิด 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนแตงเรื่อง  1 เร่ือง ที่เปนปญหาหรือเปนเหตุการณ  แลวใชวิธีการคิดทั้ง 10 แบบ
ตามวิธีโยนิโสมนสิการ 
   
 

( อยูในดุลยพินิจของครูผูสอน ) 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5 / 3  เร่ือง  การนําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใช 
 เวลา  2  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

        ประยุกตวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี  ใชในการพัฒนาการเรียนรู  และสามารถ
นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาพัฒนาการเรียนรู  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสังคมได 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในการพัฒนาการเรียนรู พัฒนาคุณภาพชีวิต  
และพัฒนาสังคมได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
                     การนําวิธีบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในการพัฒนาการเรียนรู  พัฒนาคุณภาพชีวิต
และพัฒนาสังคม 
  2.2  ทักษะกระบวนการ 
 1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
                           -   การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                           -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
                    3)  ทักษะการคิด 
                          -  ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทักษะการคิดสรุปความ  ทักษะการคิดวิเคราะห  
และทักษะการคดินําเสนอขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การบริหารจิตและเจริญปญญา 
       2)  ผลงานกลุมจากโครงงานเรื่อง  การนําวิธีบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในการ

พัฒนา 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 

       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง การบริหารจิตและเจริญปญญา  
       2)   การดําเนินงานโครงงานเรื่อง การนําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไป 

ใชในการพัฒนา 
       3)  การตอบคําถามเรื่อง การบริหารจิตและเจริญปญญา 
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              3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
                     ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4  ความรูความเขาใจ 
                    1)  จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  การบริหารจิตและ      
เจริญปญญา  จากการตอบคําถาม  
                    2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  การบริหารจิตและ      
เจริญปญญา 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การบริหารจิตและเจริญปญญา 
2)  ผลงานกลุมจากโครงงานเรื่อง  การนําวิธีบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในการ     

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การบริหารจิตและเจริญปญญา  
2)  สังเกตพฤติกรรมการดําเนินงานโครงงานเรื่อง  การนําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญา 

ไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง การบริหารจิตและเจริญปญญา 
ดานลักษณะพึงประสงค 
 -  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอ

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  การ 

บริหารจิตและเจริญปญญา จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง การบริหารจิตและ 

เจริญปญญา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอแนว
คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
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3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
 4)  แบบประเมินผลการทําโครงงาน 
 5)  แบบทดสอบหลังเรียน 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
                     1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
                     2)  นักเรียนอานขาวการฆาตกรรมโดยหัวหนาครอบครัว  ครูตั้งคําถาม 
   -  ทําไมเขาจึงแกปญหาแบบนั้น 
 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูนํานักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีที่สุดใน     
ช้ันเรียนออกมาสัมภาษณ ในหัวขอ 
     1.1  นักเรียนมีวิธีการเรียนอยางไร 
     1.2  ยากหรืองาย 
     1.3  การฝกสมาธิมีสวนชวยในการเรียน หรือ
ไม  อยางไร   

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2.  นักเรียนศึกษาเรื่องการคิดแบบ              
โยนิโสมนสิการ  10  วิธี ในหนังสือเรียน      
พระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  แลว
สรุปลงสมุดบันทึก 

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

3.  นักเรียนเขาหองสมุดเลือกขอมูล / ขาวสาร 
เพื่อศึกษาการนําวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 
แบบมาใชในการคิดแกปญหา 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

4.  นักเรียนแบงกลุม  10  กลุม ทําโครงงานใน
หัวขอ  การนําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญา
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  โดย 
     4.1  ตั้งชื่อเร่ืองใหนาสนใจ 
     4.2  นําวิธีการคิดทั้ง 10 แบบไปใชกลุมละ        
1 วิธี 
     4.3  ดําเนินงานตามโครงงาน 

ทักษะการคิดวิเคราะห 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
5.  นักเรียนนําเสนอโครงงานใตอาคารเรียนเวลา
พักกลางวัน  ครูและนักเรียนรวมกันประเมิน 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

6.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง การนําวิธี
การบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 

                     1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  การบริหารจิตและเจริญปญญา โดยการสนทนา
ซักถาม 
                     2)  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
  6.  สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
        2)  ขาวการฆาตกรรมจากสื่อส่ิงพิมพ   
   6.2  แหลงเรียนรู 
                    1)  หองสมุดโรงเรียน 
       2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       3)  วดั 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     นักเรียนสัมภาษณนักเรียนในโรงเรียนที่นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญามาใชใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                           -  สัมภาษณนักเรียนที่นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญามาใชในการพัฒนา   
คุณภาพชีวิต 
         2.  ขั้นวิเคราะห 
                           -  มีวิธีการปฏิบัติอยางไร 
                           -  ทําแลวไดอะไร 
                           -  มีความยากหรืองายอยางไร 
                           -  ทําไมจึงคิดปฏิบัติ 
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       3.  ขั้นสรุป 
                         -  สัมภาษณนักเรียนในโรงเรียน 
                         -  บันทึกผลและสรุปการคิดวิเคราะหนําเสนอหนาชั้นเรียน 
       4.  ขั้นประยุกตใช 
                         -  เขียนเปนรายงานจัดมุมความรูเพื่อเผยแพร       

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                    ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โดยกําหนด
ภาระงาน  เขียนเรียงความเรื่อง  วิธีการบริหารจิตและเจริญปญญา เพื่อนําไปใชในการศึกษาและการ
ดําเนินชีวิต  
 

ภาระงาน  “เขียนเรียงความ” 
การบูรณาการ  มฐ. ท 2.1   ม.6 / 2 
ผลการเรียนรู  เขียนเรียงความตามหัวขอที่กําหนดได 
ผลงานที่ตองการ  เรียงความเรื่อง วิธีการบริหารจิตและเจริญปญญา เพื่อนําไปใชใน              
                                          การศึกษาและการดําเนินชีวิต  
 ขั้นตอนการทํางาน 
 1. วางโครงเรื่องและศึกษาขอมูลเพิ่มเติม 

2.  เขียนเรียงความตามหัวขอที่กําหนดและตามโครงเรื่องที่วางไว 
 3.  ความยาวตามความเหมาะสม 
 เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองตามหลักการเขียนเรียงความ 
 2.  ความคิดสรางสรรค 
 3.  เนื้อหาสอดคลองกับชื่อเร่ือง 
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8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   

บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

 
                                                   

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

                                                                     
 

 
 
 

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 

 
ความรับผิด

ชอบ 
ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

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

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

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

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

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอ่ืน 

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

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 
 

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

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

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

คะแนน  
ท่ี 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

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

                           .........../............/........... 
เกณฑการประเมิน 

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

      2.    เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
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3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดสําเร็จตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมสําเร็จชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90  สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ  50  สนใจฟงและใหความ 
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แบบประเมินผลการทํางานตามโครงงาน 
( ผูสอนควรพิจารณาใหคะแนนหลังจากการประชุมประเมิน ) 

ช่ือโครงงาน ..................................................................................................................... 
ช่ือผูทําโครงงาน ............................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 

รายการ คะแนน วิธีใหคะแนนดูจาก 
1.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญหลัก
การ และหลักการทําโครงงานทั่วไป 

5 ความสําคัญ จุดประสงคและรูปแบบของ
โครงงานที่สงตรวจครั้งแรก 

2.  รูจักคิดวิเคราะหตนเอง สภาพแวดลอมหาทาง
เลือกในการทําโครงงาน 

5 เคาโครงของโครงงานที่สงตรวจครั้งแรก
ประกอบตารางวิเคราะหขอมูล เพื่อ         
ตัดสินใจเลือกโครงงานของนักเรียน 

3. มีความรูความเขาใจประโยชนของโครงงานที่
เลือก 

10 ผลที่คาดวาจะไดรับจากเคาโครงโครงงาน 

4.  มีความรูความเขาใจ วิธีการและแหลงวิทยาการ
ที่จะสนับสนุนการทํางาน 

5 แผนปฏิบัติการจากเคาโครงของโครงงาน 

5. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานไดถูกตอง
เหมาะสมตามขั้นตอนกระบวนการทํางาน 
ประหยัดและปลอดภัย 

20 แผนปฏิบัติการจากเคาโครงของโครงงาน 

6.  ปฏิบัติตามแผนที่วางไวและรูจักแกปญหาปรับ
ปรุงการทํางานใหดีขึ้นอยูเสมอ 

20 แบบบันทึกการสังเกตระหวางปฏิบัติงาน
จริง 

7.  ทํางานดวยความตั้งใจ ทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีคุณธรรมในการทํางาน 

10 แบบบันทึกการสังเกตระหวางปฏิบัติงาน
จริง 

8.  คนพบความสามารถ ความถนัดและความสน
ใจของตนเอง 

5 การสังเกตพิจารณาทั่วไปกอนระหวางและ
หลังการปฏิบัติงาน 

9.  ลักษณะของผลงานดานความคิด 10 ผลงาน ช้ินงาน 
10. ประโยชนของผลงาน/ ความประณีต 10 ผลงานชิ้นงาน 

รวม 100  
 
 

สรุปผล 5 4 3 2 1 
 
ชวงคะแนน 0 – 49 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – 100 
ระดับคุณภาพ 1  2   3   4   5   
เกณฑ ปรับปรุง ผาน ปานกลาง ดี ดีมาก 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 5 
(Self  Reflection) 

1. การประเมินตนเองของผูเรียน  ใหดําเนินการดังนี้ 
1.1 ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบ   โดยอาจเขียนไวบน

กระดานดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาไดเรียนอะไรบาง 
1.2 ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

 
บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี..................................... 

วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก  ................./...................../.................... 
รายการบันทกึ 
1. จากการเรียนที่ผานมาไดมีความรูอะไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  คนที่มีอุปนิสัยรักสวยรักงามเปนผูที่มีจริตดานใด  
 ก. ราคจริต 
 ข. โทสจริต 
 ค. โมหจริต 
 ง. สัทธาจริต 
2.  ขอใดคือหลักธรรมที่เปนกรรมฐานที่เหมาะสมของบุคคลพุทธิจริต  
 ก.  มรณสติ 
             ข.  อุปสมานุสติ 
 ค.  อาหาเรปฏกุลสัญญา 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
3.  ทิฏฐธรรมสุขวิหาร แปลวาอะไร  
 ก.  การไดญาณทัศนหรือความสามารถพิเศษ 
 ข.  การเพิ่มพูนสติสัมปชัญญะ 
 ค.  ความอยูเปนสุขในปจจุบัน 
 ง.  ความสิ้นกิเลสอยางสิ้นเชิง 
4.  ขอใดไมใชสํานักวิปสสนากรรมฐานซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมไทย 
 ก.  วัดเทพศิรินทร 
              ข.  สวนโมกขพลาราม 
 ค.  วัดมหาธาตุ 
 ง.  วัดปานานาชาติ 
5.  วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบันในโยนิโสมนสิการนั้นมีอะไรกํากับอยู  
 ก.  สมาธิ 
 ข.  สติ 
 ค.  ปญญา 
 ง.  จิต 
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6.  การคิดที่รูเทาทันหลักการและความมุงหมาย คือวิธีการคิดแบบใด  
 ก.  วิธีการคิดแบบคุณ โทษ ทางออก 
 ข.  วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 
 ค.  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 
 ง.   วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 
7.  ภาวะที่ปลอดจากกามสุขอยางสิ้นเชิงเรียกวาอะไร  
 ก.  เจโต 
              ข.  วิมุตติ 
 ค.  นิพพาน 
 ง.  นิพพิทา 
8.  ขอใดเปนขอดีของกามสุข  
 ก.  ทําใหอ่ิมเอิบใจ 
 ข.  ไมมีความแปรปรวน 
 ค.  ไมเกิดทุกข 
 ง.  เที่ยงแท 
9.  คุณคาแทและคุณคาเทียมตางกันอยางไร  
 ก.  คุณคาแทคือประโยชนโดยตรง คุณคาเทียมคือประโยชนแอบแฝง 
 ข.  คุณคาแทคือประโยชนโดยตรง คุณคาเทียมคือประโยชนทางออม 
 ค.  คุณคาแทคือประโยชนทางออม คุณคาเทียมคือประโยชนโดยตรง 
 ง.  คุณคาแทคือประโยชนทางออม คุณคาเทียมคือประโยชนแอบแฝง 
10.  การคิดที่มองโลกในแงดีคือวิธีการคิดแบบใด  
 ก.  วิธีคิดแบบคุณคาแท คุณคาเทียม 
              ข.  วิธีคิดแบบเราคุณธรรม 
 ค.  วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ 
 ง.  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

หนวยการเรียนรูท่ี  5  เร่ือง  การบริหารจิตและเจริญปญญา 
 
1.  ก 

           2. ง   
3.  ค 
4.  ก 
5.  ข 
6.  ง 
7.  ค 
8.  ก 
9.  ก 
10.  ข 
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เฉลยคําถามทายหนวย 

หนวยการเรียนรูท่ี  5  เร่ือง  การบริหารจิตและเจริญปญญา 
1. บทสวด “ ตังขะณิกะปจจะเวกขะณะปาฐะ” มีเนื้อหาสาระสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางไร  
 เพื่อเตือนใหเกิดสติในการบริโภคปจจัย 4 ดวยการคํานึงถึงคุณคาแมของปจจัย 4 แตละ
อยางอยางรูเทาทัน ไมตกเปนทาสของเสื้อผาอาภรณหรือสมัยนิยม ไมตกเปนทาสของอาหาร / รส 
ไมตกเปนทาสของที่อยูอาศัย ไมตกเปนทาสของยารักษาโรค 
2.  นักเรียนคิดวาจําเปนหรือไม/อยางไรที่จะตองพิจารณาปจจัย 4 กอนที่จะนําไปบริโภคหรือใช
สอย  จงอภิปราย 
 จําเปน เพราะ ของบางอยางมีราคาสูง แตคุณคาต่ํา  ของบางอยางสามารถใชทดแทนกันได
โดยคุณภาพเทาเทียมกัน ของบางอยางมีโทษมากกวามีประโยชน เพราะฉะนั้นการที่จะทําใหชีวิตมี
คุณภาพก็ตองพิจารณากอนบริโภค 
3.  จงอธิบายวิธีการแผเมตตาและประโยชนของการแผเมตตาโดยสังเขป 
 การแผเมตตาดวยความรัก ความปรารถนาดี ไมตรีจิตใหกวางขวางออกไปจากใจตนจน
กระท่ังถึงคนทั้งโลกโดยไมแบงแยกดวยเพศ  ผิว  เผาพันธุ  ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม  ซ่ึงการ       
แผเมตตา โดยเนื้อแทตองการใหโลกมีสันติภาพ 

 ประโยชน คือ 
1)  กอใหเกิดสันติสุข 
2)  กอใหเกิดการรูจักการใหอภัย 

4.  นักเรียนคิดวาเมื่อแผเมตตาไปแลวนั้นจะถึงผูที่เราตองการแผใหไดหรือไม  อยางไร  
 ถึง เพราะเปนกระแสจิตท่ีกําหนดให 
5.  จงอธิบายสรุปวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการทั้ง 10  วิธี  โดยยกตัวอยางขาว / เหตุการณประจําวัน
ประกอบการอธิบายแตละวิธี 
 1)  วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ  คือ วิธีคิดท่ีฝกใหรูเทาทันความจริงของสรรพสิ่งท่ีเกิดจาก
การปรุงแตงวาลวนแลวแตตกอยูภายใตกฎแหงพระไตรลักษณ 
 2)  วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน  คือ การคิดอยางมีสติกํากับ ไมคิดฟุงตามแรงกระตุนเราของ
กิเลส 
 3)  วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ คือ การคิดโดยการแยกแยะพิจารณาสิ่งตาง ๆ อยาง
แยกสวนเพื่อใหมองเห็นองคประกอบของสิ่งท่ีตนเขาไปเกี่ยวของแตละอยาง ๆ อยางชัดเจน 
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 4) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท  คือ วิธีคิดแบบรูจักจําแนกแยกแยะมองสิ่งตาง ๆ  อยางหลากหลาย
แงมุมและรอบดาน 
 5) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย  คือ วิธีคิดแบบมองเห็นสิ่งท้ังหลายวามีความเกี่ยวเนื่องกัน
ในลักษณะที่ตางก็เปน “ เหตุปจจัย ”ของกันและกันหรือตางก็อิงอาศัยซ่ึงกันและกันจึงเกิดมีขึ้น 
 6)  วิธีคิดแบบอริยสัจ  คือ  การคิดตามหลักเหตุผล คิดโดยรูจักสาวจากผลไปหาเหตุ อันจะ
ทําใหรูจักสิ่งตาง ๆ อยางถองแทจากตนสายไปถึงปลายเหตุ 
 7)  วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ  คือ วิธีคิดแบบรูเทาทันหลักการและความมุงหมาย 
หมายความวา เม่ือจะทําอะไร จะตองรูวาสิ่งท่ีตนกําลังทํานั้นมีจุดมุงหมายเพื่อสิ่งใด เรียกอีกอยาง
วาวิธีคิดแบบหลักการสัมพันธกับจุดมุงหมาย 
 8)  วิธีคิดแบบเห็นคุณ โทษ และทางออก  คือ  การคิดมองเห็นสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง
ท้ังดานที่ดี ดานที่เสีย  และดานที่เปนกลาง คืออยูเหนือจากลักษณะที่ดีและเสียเหลานั้นอยางชัดเจน
แลว 
 9)  วิธีคิดแบบคุณคาแท คุณคาเทียม คือ การคิดโดยรูเทาทันวาสิ่งตาง ๆ ท่ีตนจะตองบริโภค
ใชสอยนั้นมีคุณคาท่ีแทอยางไร และมีคุณคาเทียมอยางไร  จากนั้นจึงเลือกบริโภคใชสอยสิ่งตาง ๆ ให
ตรงกับคุณคาแทท้ิงคุณคาเทียมเสีย 

10)  วิธีคิดแบบเราคุณธรรม คือ วิธีคิดเพื่อมองหาแงดีของสิ่งตาง ๆ แลวนําเอาแงดีนั้น ๆ มา
พัฒนาตนเองใหกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
              ขาว / เหตุการณแลวแตนักเรียนจะยกมาอธิบายประกอบ 
6.  จงอภิปรายวาการบริหารจิตและเจริญปญญาจะสามารถชวยพัฒนาสังคมดานเศรษฐกิจและการ
เมืองไดหรือไม เพราะอะไร  
 ไดเพราะการฝกจิตและการฝกการคิดใหเกิดปญญาหรือการนําเอาปญญาไปใชในทางที่ถูก
ยอมกอใหเกิดประโยชนอยางมากซึ่งการนําไปใชกับการเมืองนั้นถาผูท่ีเลนการเมืองเปนคนมี        
คุณธรรม  รูจักวิธีคิดแบบตาง ๆ แลวนําไปแกปญหา  ปญหาทุกปญหายอมหมดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 


