
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี    เรื่อง การบริหารจิต 
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 เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ ส 1.1 ม.1/7 สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
 
3. สาระส าคัญ 
 การฝึกจิตให้มีสมาธิในชีวิตประจ าวัน ย่อมท าให้จิตมีความพร้อมต่อการท ากิจวัตรต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการสวดมนต์แผ่เมตตานั้นเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการท าสมาธิ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา 
 - วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริการจิตและเจริญปัญญา การฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ 
 - น าวิธีการบริหารจิต และเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และท าสมาธิตามหลักอานาปานสติได้ 
 2. อธิบายความหมายและประโยชน์ของการท าสมาธิ รวมถึงสมารถน าไปปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอได้ 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 

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

ขั้นที่ 1 สังเกต รับรู้ 
1. ครูเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกให้นักเรียนท าสมาธิ เช่น ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์ 

หรือห้องที่มีบรรยากาศเหมาะสมไกลจากเสียงรบกวน 
2. ตัวแทนนักเรียนกล่าวน าสวดมนต์แปล และแผ่เมตตา (กล่าวค านมัสการพระรัตนตรัย ค านอบน้อม

พระพุทธเจ้า บทสรรเสริญพระพุทธคุณ บทสรรเสริญพระธรรมคุณ บทสรรเสริญพระสังฆคุณ และแผ่นเมตตา 
ตามล าดับ โดยศึกษาได้จากหนังสือเรียน หรือจากเอกสารประกอบการสอน) และท าสมาธิตามข้ันตอน โดยครู
เป็นผู้อธิบายประกอบแต่ละข้ันตอน เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
ขั้นที่ 2 ท าตามแบบ 
1. เมื่อนักเรียนสวดมนต์แปล และแผ่เมตตาแล้ว ครูให้นักเรียนนั่งสมาธิ คือ นั่งขัดสมาธิ เอามือขวา

ทับมือซ้าย เท้าขวาทับเท้าซ้าย นั่งสบาย ๆ ตั้งกายให้ตรง ไม่เกร็ง และต้องคอยระวังไม่ให้หลังงอ เพราะจ าท า
ให้เสียบุคลิก โดยครูปฏิบัติให้นักเรียนดูเป็นแบบอย่าง แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม (นักเรียนเคยท าสมาธิมาบ้าง
แล้วเมื่อเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา) ในชั้นนี้ครูจึงสามารถให้นักเรียนฝึกท าสมาธิตามข้ันตอนที่ครูเสนอแนะ
ได ้

2. นักเรียนหลับตาพอสบาย ตั้งศูนย์กลางสมาธิไว้ที่ลมหายใจให้สังเกตว่าลมกระทบตรงไหนชัดเจนก็
ให้ก าหนดจุดนั้นเพียงจุดเดียว เช่น บริเวณช่องจมูก โพรงจมูก หรือริมฝีปากบนเป็นต้น 

3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อลมหายใจเข้า ก็ให้ก าหนดว่า “เข้า” เมื่อลมหายใจออกก็ให้จิต
ก าหนดว่า “ออก” นักเรียนอาจภาวนาในใจเวลาหายใจเข้าว่า “พุท” และเวลาหายใจออกว่า “โธ” เป็น พุทโธ 
เรื่อยไปจนจิตสงบก็ได้ หรือนักเรียนอาจใช้วิธีนับเลขก็ได้ โดยเวลาหายใจเข้าและออกจนสุดแล้วเริ่มนับหนึ่ง
ใหม่ ทั้งนี้ควรนับเฉพาะตอนหายใจออกก็พอ ตอนหายใจเข้าไม่ต้องนับระหว่างนับหนึ่งถึงสิบ ต้องคอยระวัง
อย่าให้เผลอ ถ้าเผลอก็ให้ตั้งต้นนับใหม่ท าเรื่อยไปจนกว่าจะมีสติสมาธิแน่วแน่ 

4. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 3 ท าเองโดยไม่มีแบบ 
1. ครูให้นักเรียนท าสมาธิประมาณ 10-15 นาที หรือตามความเหมาะสม 
2. เมื่อนักเรียนออกจากสมาธิแล้ว ครูตรวจสอบการท าสมาธิของนักเรียนและปัญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

ระหว่างการท าสมาธิ โดยให้นักเรียนแต่ละคนเล่าความรู้สึก และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ระหว่างการท าสมาธิ 
3. ครูแนะน านักเรียนแต่ละราย จนนักเรียนมีความเข้าใจ เพ่ือน าไปปรับปรุงการท าสมาธิในการปฏิบัติ

ครั้งต่อไป 
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4. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การปฏิบัติสมาธิในระยะแรก ๆ จิตอาจจะฟุ้งซ่าน สงบอยู่กับลม
หายใจได้ยากหรือไม่นาน จึงต้องอาศัยความพยายามหมั่นฝึกบ่อย ๆ จนเป็นกิจวัตร จึงจะเกิดผลจากการ
ปฏิบัติ จิตสงบเยือกเย็นขึ้น จะคิดหรือเลิกคิดเรื่องใด ๆ ได้ฉับไวขึ้น ความจ าดีขึ้น จิตแจ่มใสเบิกบาน 

5. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 4 ฝึกท าให้ช านาญ 
ครูให้นักเรียนท าสมาธิอย่างสม่ าเสมอในเวลาว่าง หรือก่อนนอน หรือตอนตื่นนอนในเวลาเช้าตาม

ความเหมาะสม แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานต่อครูในชั่วโมงเรียนต่อไป 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. เอกสารประกอบการสอน 
 3. ห้องจริยธรรม ห้องพระพุทธ 
  
10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 7 

ประเมินตามสภาพจริง 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย และมุ่งมั่นใน
การท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

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 


