
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี    เรื่อง การเจริญปัญญา (โยนิโสมนสิการ) 
รหัสวิชา  ส 21104     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

2. ตัวชี้วัด 
 มฐ ส 1.1 ม.1/6 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ คือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออกหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
 

3. สาระส าคัญ 
 การใช้วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออกในการด าเนินชีวิตนั้น ย่อม
ส่งผลดีต่อการตัดสินใจกระท าการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 โยนิโสมนสิการ 
  - วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 
  - วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายของวิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออกได้ 
 2. วิเคราะห์ผลการคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก และน าไปใช้
ในการด าเนินชีวิตได้ 
 

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 

 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
ครูน าตัวอย่างข่าวบุคคลที่ประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ มาเล่าให้นักเรียนฟัง แล้วครูชี้แนะให้

นักเรียนเข้าใจว่า บุคคลดังกล่าวประสบความส าเร็จได้เนื่องจากพัฒนาปัญญา ซึ่งสามารถท าได้ 3 ทาง คือ 
1) สุตมยปัญญา : ปัญญาเกิดจากการฟัง 
2) จินตามยปัญญา : ปัญญาเกิดจากการคิด 
3) ภาวนามยปัญญา : ปัญญาเกิดจากการลงมือท า 
 
ขั้นที่ 2 สอน 
1. แสวงหาความรู้ 
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจแล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้จากใบ

ความรู้ เรื่องวิธีคิดตามแนวพุทธธรรม : วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการและจากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
ห้องสมุดและแหล่งข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน 

2. ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ 
สมาชิกแต่ละกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และการคิด

แบบคุณ-โทษ และทางออก ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ความหมาย 
- ตัวอย่างวิธีคิด 
- ประโยชน์และความส าคัญของการน าไปประยุกต์ใช้ 

 3. วิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ 
  1. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ตามหัวข้อที่ก าหนดในใบงานที่ 
7.1 เรื่อง วิธีคิดตามแนวพุทธธรรม 
  2. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 7.1 ให้แต่ละคนตรวจสอบค าตอบของตนเองตามท่ีครูเฉลย 
 4. พิสูจน์ความรู้หรือปฏิบัติ 
  1. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนน าความรู้เกี่ยวกับการคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม 
และการคิดแบบคุณ-โทษ และทางออกไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  2. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมผลัดกันเล่าประสบการณ์ในชีวิตของตนเองที่เคยตัดสินกระท าสิ่ง
ต่าง ๆ ที่แสดงถึงความสอดคล้องกับการคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และการคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก 
พร้อมกับบอกผลดีที่เกิดข้ึนต่อตนเอง 
  3. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปประสบการณ์ของนักเรียนในข้อ 2 แล้วบันทึกลงในใบงานที่ 
7.2 เรื่อง รู้จักคิด 
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  4. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 7.2 หน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความ
ถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะ 

 
ขั้นที่ 3 สรุป 
นักเรียนและครูช่วยกันสรุปคุณค่าและประโยชน์ของการรู้จักคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และการ

คิดแบบคุณ-โทษ และทางออก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 3. ใบความรู้ เรื่อง วิธีคิดตามแนวพุทธธรรม : วิธีคิดแบบโยนิโนมนิการ 
 4. ตัวอย่างข่าว 
 5. ใบงานที่ 7.1 เรื่อง วิธีคิดตามแนวพุทธธรรม 
 6. ใบงานที่ 7.2 เรื่อง รู้จักคิด 
 7. ห้องสมุด 
 8. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
  
10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 7.1  ใบงานที่ 7.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 7.2 ใบงานที่ 7.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตการใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 7 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจรายงานผลการปฏิบัติตน
ในการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 

แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติ
ตนในการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 
 

                             ลงชื่อ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 


