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เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ตอนที่ 1 ค ำชี้แจงวิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 1. ค ำชี้แจงวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    1. ขั้นเตรียมกำรส ำหรับผู้สอน  
       1.1 ศึกษำเอกสำรหลักสูตร คู่มือกำรใช้กิจกรรมส ำหรับผู้สอน และคู่มือส ำหรับ
ผู้เรียนให้ชัดเจน 
  1.2 จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรสอน สื่อกำรสอน และเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 
  1.3 จัดเตรียมห้องเรียนและสถำนที่เรียนให้เหมำะสมกับกิจกรรมที่จัดให้นักเรียน 
 2. ขั้นด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
  2.1 ผู้สอนประชุมชี้แจงควำมเป็นมำของกิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีกำรจัดกิจกรรม 
กำรประเมินผล และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
  2.2 ให้ผู้เรียนประเมินตนเองตำมแบบประเมินทักษะชีวิต ใช้เวลำ 1 ชั่วโมง 
  2.3 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมชุดกิจกรรม ใช้เวลำ 40 ชั่วโมง มีข้ันตอน ดังนี้ 
  1) ขั้นน ำ เป็นกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครูกับนักเรียน   
  2) ขั้นสอน เป็นกำรเสนอเหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ที่เป็นปัญหำ ฝึกรวบรวมข้อมูล 
จัดกิจกรรมที่เร้ำให้เกิดควำมคิดตำมแนวโยนิโสมนสิกำร โดยใช้วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  
วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหำ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ และวิธีคิดแบบเห็นคุณโทษ
และทำงออก พิจำรณำทำงเลือก ตัดสินใจให้เหตุผลในกำรเลือก   
  3) ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เชื่อมโยงในชีวิตประจ ำวัน 
 3. ขั้นกำรประเมินผล 
  กำรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม 
  กำรสัมภำษณ์จำกครู ญำติ โดยใช้แนวทำงสัมภำษณ์เชิงลึก 
  นักเรียนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 ของเวลำที่ก ำหนดไว้ 
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ตอนที่ 2   แผนจัดกิจกรรม จ ำนวน 20 แผนกิจกรรม ดังนี้ 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 1  เรื่อง แนวคิดและควำมส ำคัญของแนวโยนิโสนโิสมนสิกำรกับ
ทักษะชีวิต  (เวลำ  2  ชั่วโมง) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กำรส่งเสริมกำรคิดแบบโยนิโสมนสิกำรโดยใช้สุนทรีย
สนทนำ  (เวลำ 2 ชั่วโมง) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง กำรน้อมสู่ใจอย่ำงใคร่ครวญด้วยกำรคิดโดยแยบคำย 
(โยนิโสมนสิกำร) ด้วยวิธีกำรคิดแบบสืบหำเหตุปัจจัยและแบบคุณโทษและทำงออก (เวลำ 2 
ชั่วโมง) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง กำรน้อมสู่ใจอย่ำงใคร่ครวญด้วยกำรคิดแบบคุณค่ำแท้ 
คุณค่ำเทียมและหำทำงออก  แบบปลุกเร้ำคุณธรรม (เวลำ  2  ชั่วโมง) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 5  เรื่องกำรฝึกคิดแบบเป็นปัจจุบัน แบบโยนิโสมนสิกำร (เวลำ  2  
ชั่วโมง) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 6  กำรฝึกควบคุมอำรมณ์ (ผลเสียของกำรตกเป็นทำสอำรมณ์) 
(เวลำ  2  ชั่วโมง) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 7  กำรฝึกควบคุมอำรมณ์ (อดทนต่อค ำวิจำรณ์นินทำ)  (เวลำ  2  
ชั่วโมง) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 8   กำรฝึกควบคุมอำรมณ์ (ฟังค ำบ่นให้ฟังถึงใจคนบ่น)   (เวลำ  2  
ชั่วโมง) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 9   กำรฝึกควบคุมอำรมณ์ (สิ่งจ ำเป็นกับสิ่งฟุ่มเฟือย)   (เวลำ  2  
ชั่วโมง) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 10  ง กำรฝึกควบคุมอำรมณ์ (ควำมเครียดส่งผลเสียแต่มีวิธีแก้ไข)   
(เวลำ  2  ชั่วโมง) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 11   กำรฝึกคิดวิเครำะห์ (เครื่องดื่มมีผลต่อร่ำงกำย)  (เวลำ  2  
ชั่วโมง) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 12   กำรฝึกคิดวิเครำะห์ (คิดก่อนเชื่อ ชัวร์ก่อนแชร์)  (เวลำ  2  
ชั่วโมง) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 13   กำรฝึกคิดวิเครำะห์ (รู้จักชุมชนของเรำให้ลึกซ้ึง)  (เวลำ  2  
ชั่วโมง) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 14   กำรฝึกคิดวิเครำะห์ (เลือกข้อมูลให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจ)  (เวลำ  
2  ชั่วโมง) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 15   กำรฝึกคิดวิเครำะห์ (กำรเลือกแนวทำงท่ีถูกท่ีสุด)  (เวลำ  2  
ชั่วโมง) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 16   ฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำ (ปัญหำมำเรียนสำย ไม่ตั้งใจเรียน 
หมดไปไม่เหลือ)  (เวลำ  2  ชัว่โมง) 
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 แผนจัดกิจกรรมที่ 17   ฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำ (เรื่องควำมรักชู้สำวไม่ใช่ทั้งหมดของ
ชีวิต) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 18   ฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำ (ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 19   ฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำ (ระดับมันสมองไม่ต้องใช้ควำม
รุนแรง) 
 แผนจัดกิจกรรมที่ 20   ฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำ (แก้ปัญหำแบบแนวพุทธ)  (เวลำ  2  
ชั่วโมง) 
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แผนจัดกิจกรรมที่  1 
หน่วยที่ 1 เรื่อง ฝึกคิดตำมแนวพุทธ                                                เวลำ  10  ชัว่โมง 
แผนกำรจัดกิจกรรมที่.1.เรื่อง แนวคิดและควำมส ำคัญของแนวโยนิโสนิโสมนสิกำรกับทักษะชีวิต 
เวลำ  2  ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 
  
 ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นทักษะหนึ่งที่มีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในสังคมที่
ซับซ้อนในปัจจุบัน และเป็นทักษะที่จะช่วยสนับสนุนและลดประเด็นปัญหำส ำคัญท่ีเข้ำมำคุกคำม
ชีวิตของแต่ละบุคคล 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจควำมหมำยและแนวคิดของโยนิโสมนสิกำร 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของทักษะชีวิต 
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อ่ืน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ครูน ำนักเรียนนั่งสมำธิ พร้อมกับเปิดเสียงบรรยำย 
 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ขั้นสอน 
    1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน ตำมควำมสมัครใจให้แต่ละกลุ่ม
นั่งล้อมวงเป็นวงกลมหันหน้ำเข้ำหำกัน 
    2. ผู้สอนแจกใบงำนที่ 1 ทีแ่บ่งกระดำษเป็น 2 ช่องให้นักเรียนทุกคน 
    3. ครูให้นักเรียนดูภำพ “ปริศนำ” โดยให้เวลำ 5 นำที ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่
เห็นในภำพทั้งหมดในใบงำนช่องแรก 
    4. ให้นักเรียนน ำเสนอในกลุ่มย่อย และสรุปร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
    5. ให้ตัวแทนกลุ่มน ำเสนอข้อสรุปขอกลุ่มในกลุ่มใหญ่ 
    6. ครูและนักเรียนร่วมกันชี้ประเด็นควำมแตกต่ำงของแต่ละกลุ่มที่มองภำพเดียวกัน
แต่เห็นต่ำงกัน 
    7. ครูให้นักเรียนดูภำพเดิมอีกครั้ง โดยให้เวลำ 2 นำที ให้นักเรียนเขียนลงในช่องที่ 2 
โดยให้เขียนสิ่งที่นักเรียนเห็นแตกต่ำงจำกครั้งที่ 1 โดยให้เวลำเขียน 5 นำที 
    8. ให้นักเรียนน ำเสนอสิ่งที่เห็นในกลุ่มย่อยและสรุปร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
    9. ให้ตัวแทนกลุ่มย่อยน ำเสนอข้อสรุปของกลุ่มในกลุ่มใหญ่ที่เป็นควำมเห็นแตกต่ำง
ระหว่ำงกำรดูภำพครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
    10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นจำกกิจกรรมในประเด็น 
เหตุใดที่ท ำให้คนเรำรับรู้และเห็นคุณค่ำของเรื่องเดียวกันต่ำงกัน 
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    11. ครูสรุปกำรเรียนจำกกิจกรรม โดยสรุป คือ เมื่อตำสัมผัสสิ่งเร้ำเกิดกำรรู้ทำงตำ 
หลังจำกนั้นจะมีควำมรู้สึกเข้ำมำเก่ียวข้อง เช่น ชอบ ไม่ชอบ หรือสุข ทุกข์ หรือเฉย ๆ คือ เกิด
จิตส ำนึกรับรู้และเรำก็จะบันทึกข้อมูลลงไปในจิตใต้ส ำนึกโดยอัตโนมัติขณะเดียวกันก็จะเกิดกำร
ตีควำมโดยอำศัยประสบกำรณ์ในอดีตที่เก็บไว้ในจิตใต้ส ำนึกจึงเกิดควำมเข้ำใจขึ้น ควำมเข้ำใจของ
แต่ละคนจึงแตกต่ำงกัน กำรดูภำพครั้งที่ 2 นักเรียนได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นจำกกำรน ำเสนอของแต่ละ
กลุ่มและกำรชี้ประเด็นของผู้สอน รวมทั้งกำรดูภำพซ้ ำ (ประสบกำรเดิม) ดังนั้นกำรดูภำพครั้งที่ 2 
จึงมีควำมเฉพำะเจำะจงและละเอียดขึ้น 
    12. ครูยกสถำนกำรณ์ตัวอย่ำงที่เยำวชนกระท ำผิดพลำด เช่นกำรหนีเรียน ประพฤติ
ตัวเรื่องชู้สำว กำรใช้ควำมรุนแรง ให้นักเรียนหำสำเหตุของควำมผิดพลำดนั้น 
    13. ครูสรุปสำเหตุที่นักเรียนประพฤติผิดพลำดไปเพรำะขำดทักษะชีวิตพร้อมทั้ง
น ำเสนอทักษะชีวิตที่จ ำเป็นต้องมีในตัวนักเรียนเพื่อกำรด ำเนินชีวิตที่มีควำมสุข 
 ขั้นสรุป 
     1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป ควำมหมำย แนวคิดโยนิโสมนสิกำรและควำมส ำคัญ
ของทักษะชีวิต 
     2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปกำรน ำแนวคิดโยนิโสมนสิกำรและทักษะชีวิตไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภำพ “ปริศนำ” 
 2. ใบงำนที่ 1 
 3. แผ่นบันทึกเสียงกำรบรรยำยกำรท ำสมำธิ 
 การวัดผลและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่ำงเรียน 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้กลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนในหลักสูตร 
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ภาพปริศนา 
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แผนจัดกิจกรรมที่  2 

หน่วยที่ 1 เรื่อง ฝึกคิดตำมแนวพุทธ                                                    เวลำ  10  ชั่วโมง 

แผนกำรจัดกิจกรรมที่..2 .เรื่อง กำรส่งเสริมกำรคิดแบบโยนิโสมนสิกำรโดยใช้สุนทรียสนทนำ  
เวลำ  2  ชัว่โมง 

สาระส าคัญ 
 กระบวนกำรสุนทรียสนทนำ ประกอบด้วยหลัก 4 ประกำร คือ (1) กำรฟังอย่ำงลึกซึ้ง มี
สมำธิจะท ำให้ผู้ฟังสำมำรถเปิดรับข้อมูลทั้งอำรมณ์ควำมรู้สึกของผู้อื่นเข้ำมำได้ทั้งหมด  (2) กำร
เคำรพ เป็นกำรฟังทั้งหมดอย่ำงไม่ได้มุ่งเน้นเฉพำะที่ชอบหรือไม่ชอบ และเป็นกำรแสดงถึงควำม
ศรัทธำ เชื่อมั่นในคุณงำมควำมดีของผู้อื่น (3) กำรห้อยแขวน กำรตัดสินเรื่องรำวที่ได้ฟัง และห้อย
แขวนกำรตัดสินคนขณะสนทนำ จะกระตุ้นควำมคิดใคร่ครวญและเปิดโอกำสให้มีช่องว่ำง พื้นที่
ว่ำงแห่งกำรก่อให้เกิดควำมคิดใหม่ มุมมองใหม่ (4) เสียงของเรำ เป็นกำรพูดออกมำจำกควำมรูสึก
ในขณะนั้น ๆ และมีสติรู้เท่ำทันทุกค ำพูดก่อนที่จะพูดออกมำ 
วัตถุประสงค์ 

1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรสุนทรียสนทนำ 
2. ใช้สุนทรียสนทนำโดยใช้หลักสี่ประกำรได้ 
3. ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรใช้สุนทรีสนทนำในชีวิตประจ ำวันได้ 
4.ตระหนักรู้คุณค่ำของตนเองและผู้อ่ืน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม  
    1. ให้นักเรียนจัดกลุ่ม 8 กลุ่ม นั่งล้อมวงเป็นวงกลมหันหน้ำเข้ำหำกัน โดยมีแก้วน้ ำที่ใส่
น้ ำจนเต็ม 2 ใบ ตั้งหน้ำคนที่ 1 และคนที่ 4 
    2. เมื่อครูให้สัญญำณ นักเรียนที่มีแก้วน้ ำตรงหน้ำประคองแก้วน้ ำส่งไปให้เพ่อด้ำน
ขวำมือ เพ่ือนรับแล้วส่งต่อให้เพ่ือนคนต่อไป โดยระมัดระวังไม่ให้น้ ำหก ท ำไปเรื่อย ๆ ประมำณ 5 
นำท ี
 ขั้นสอน 
    1. ให้นักเรียน 4 คน นั่งล้อมวงเป็นวงกลมหันหน้ำเข้ำหำกันเพ่ือแสดงถึงควำมเท่ำ
เทียมกัน 
    2. ผู้สอนก ำหนดกติกำกลุ่ม โดยใช้หลักสุนทรียสนทนำ ดังนี้ 
       2.1 คนที่ 1 เป็นคนเล่ำเรื่องควำมคำดหวังในอนำคต 
       2.2 คนที่ 2 เป็นคนจับใจควำมที่เพ่ือนพูดมำทั้งหมด 
       2.3 คนที่ 3 เติมเต็มในประเด็นที่คนที่ 2 บอกไม่ครบ 
       2.4 คนที่ 4 เป็นคนสังเกตอำรมณ์ของเพ่ือนขณะที่พูด 
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    3. ครูให้สัญญำณ คนที่ 1 พูดจนจบ แล้วให้คนที่ 2 เล่ำสรุปเรื่องที่เพ่ือนพูด คนที่ 3 
เติมเต็มในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ คนที่ 4 เล่ำถึงอำรมณ์ท่ีสังเกตเห็น 
    4. ให้นักเรียนเปลี่ยนกันท ำกิจกรรมจนครบทุกหน้ำที่ 
 ขั้นสรุป 
    1. ให้นักเรียนร่วมกันถอดประสบกำรณ์ที่ได้ท ำกิจกรรมในประเด็น ดังนี้ 
       1.1 ควำมรู้สึกหลังจำกท ำกิจกรรม 
       1.2 ข้อคิดที่ได้จำกกำรท ำกิจกรรม 
       1.3 ประโยชน์ที่ได้จำกกำรท ำกิจกรรม 
    2. ครูน ำนักเรียนสะท้อนผลกำรฝึกสุนทรียสนทนำและชี้แนะให้นักเรียนน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันเพ่ือประโยชน์ในกำรรับฟังอย่ำงแท้จริง 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แก้วน้ ำ 
 2. แบบบันทึกกิจกรรม 

การวัดผลและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่ำงเรียน 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปกิจกรรมกำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนในกิจกรรม 
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แผนจัดกิจกรรมที่   3 
หน่วยที่ 1 เรื่อง ฝึกคิดตำมแนวพุทธ                                                  เวลำ  10    ชั่วโมง 
แผนกำรจัดกิจกรรมที่..3...เรื่อง กำรน้อมสู่ใจอย่ำงใคร่ครวญด้วยกำรคิดโดยแยบคำย(โยนิโส
มนสิกำร) ด้วยวิธีกำรคิดแบบสืบสำวเหตุปัจจัยและแบบคุณโทษและทำงออก      เวลำ  2  ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 โยนิโสมนสิกำรหรือกำรคิดในใจโดยแยบคำย หมำยถึง กำรใช้ควำมคิดที่ถูกวิธี คิดมี
ระเบียบ คิดมีเหตุผล และคิดเร้ำกุสล ซึ่งมีวิธีคิด 10 

วิธีคิดแบบสืบสำวเหตุปัจจัย คือ กำรพิจำรณำปัญหำ ค้นหำสำเหตุและปัจจัยต่ำง ๆ ที่
ส่งผลสืบทอดกันมำ 

วิธีคิดแบบคุณโทษและทำงออก คือ กำรพิจำรณำท้ังส่วนดีและส่วนเสียของกำรกระท ำ
หรืออำรมณ์ท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งวิธีแก้ไขและปรับปรุงตนเอง 

วัตถุประสงค์ 
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมหมำยและวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกำร 
2. ประยุกต์ใช้วิธีคิดแบบสืบสำวเหตุปัจจัยและแบบคุณโทษทำงออกได้ 
3. ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรคิดแบบโยนิโสมนสิกำร 
4. ตระหนักรู้อำรมณ์ควำมรู้สึกของตนเอง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
    1. ครูน ำนักเรียนนั่งสมำธิ พร้อมเปิดเสียงบรรยำยธรรม 5 นำที 
    2. ให้นักเรียนเล่ำเรื่องที่แต่ละคนได้น ำกิจกรรมสุนทรียสนทนำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันที่
รู้สึกประทับใจคนละ 1 เรื่อง ให้กลุ่มฟัง และ สะท้อนผลกำรเรียนรู้ ครูและเพ่ือนักเรียนร่วมกันชื่น
ชมสิ่งที่แต่ละคนได้น ำเสนอ 
 ขั้นสอน 
    1. ให้นักเรียน 4 คน นั่งล้อมวงเป็นวงกลมหันหน้ำเข้ำหำกันเพ่ือแสดงถึงควำมเท่ำ
เทียมกัน 
    2. วำงสลำกบัตรอำรมณ์ โกรธ กังวล เกลียด กลัว เหงำ เศร้ำ เบื่อ และดีใจ อย่ำงละ 1 
บัตร ไว้กลำงวง 
    3. ให้นักเรียนเลือกจับสลำกใดสลำกหนึ่ง แล้วเล่ำเหตุกำรณ์ทีท ำให้เกิดอำรมณ์เช่นนั้น
ให้เพ่ือนฟัง ทั่งประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือประสบกำรณ์ท่ีพบเห็น เมื่อเล่ำประสบกำรณ์
เสร็จแล้วให้วำงสลำกไว้กลำงวงเพ่ือให้เพ่ือนจับขึ้นมำแล้วเล่ำประสบกำรณ์ของเพื่อนด้วย โดยให้
ทุกคนได้เล่ำประสบกำรณ์ทุกข้อควำมในฉลำกและทุกคน และให้ผู้ฟังใช้หลักสุนทรียสนทนำใน
กำรรับฟัง 
    4. ให้นักเรียนวิเครำะห์ถึง ผลดี หรือ ประโยชน์ โทษ ของอำรมณ์ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน
และผู้อ่ืนในใบงำนที่ 1 ในช่องที่ก ำหนด 
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    5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ในเรื่องอำรมณ์ทำงลบจะท ำให้เป็นผลเสียต่อสุขภำพ
กำย สุขภำพจิต เป็นอันตรำยต่อสังคมและอนำคตของโลกทั้งหมด กำรตระหนักได้เช่นนี้ช่วยให้เรำ
มุ่งม่ันมำกข้ึนที่จะเผชิญและเอำชนะอำรมณ์ทำงลบเหล่ำนั้น กำรเข้ำใจถึงประโยชน์ของอำรมณ์
ทำงบวกเรำจะเริ่มมุ่งมั่นที่จะถนอมรักษำ พัฒนำและเพ่ิมพูนอำรมณ์ทำงบวกไว้ แล้วให้กล่ำว
พร้อมกัน “เรำจะมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงอำรมณ์ทำงลบและเพ่ิมพูนอำรมณ์ทำงบวกเพ่ือควำมสุข
และอนำคตท่ีดีของเรำเอง” 
    6. ให้นักเรียนเจริญสมำธิภำวนำเรื่องควำมโกรธ โดยใช้มโนภำพ 
  ให้นักเรียนนึกถึงภำพบุคคลที่นักเรียนรู้จักดี อำจจะเป็นคนใกล้ชิดและเป็นคนที่
รัก ก ำลังอำรมณ์เสีย อำจอยู่ในควำมสัมพันธ์ที่มีกำรทะเลำะเบำะแว้งหรือในสถำนกำรณ์ที่มีเรื่อง
กวนใจเขำคนนั้นโกรธมำกจนควบคุมสติไม่อยู่ และได้ส่งคลื่นของเจตนำร้ำยออกมำถึงขนำดเกือบ
ท ำร้ำยตัวเองหรือท ำลำยข้ำวของ 
  จำกนั้นให้ใคร่ครวญผลที่เกิดขึ้นในทันทีที่เขำโกรธ จะเห็นว่ำรูปร่ำงหน้ำตำเขำ
เปลี่ยนแปลงไป คน ๆ นั้น ซึ่งนักเรียนใกล้ชิดสนิทสนมด้วย คนที่นักเรียนรัก ชอบ คนที่แค่ได้เห็น
หน้ำก็ท ำให้สุขใจ มำบัดนี้ เขำได้เปลี่ยนแปลงเป็นคนน่ำเกลียด ใช้จินตนำกำรและสร้ำงมโนภำพ
ซักสองสำมนำที 
  หลักจำกนั้นให้ผู้เรียนวิเครำะห์สถำนกำรณ์และเชื่อมโยงเข้ำกับประสบกำรณ์
ของตนเองว่ำเรำเองก็เคยตกอยู่ในสภำพนี้หลำยครั้งหลำยหน แล้วตั้งจิตอธิษฐำนว่ำ “ฉันไม่ปล่อย
ให้ตัวเองตกอยู่ใต้ควำมโกรธเกลียดรุนแรง ขืนท ำอย่ำงนั้นฉันก็จะอยู่ในสภำพเดียวกับเขำ ฉัน
จะต้องรับทุกข์ทรมำนตำมมำทั้งหมดนี้ไม่ว่ำจะเป็นกำรสูญเสียควำมสงบสุขทำงใจ ควบคุมตัวเอง
ไม่ได้และรูปร่ำงหน้ำตำกลับหลำยเป็นอัปลักษณ์” เมื่อนักเรียนได้ก ำหนดควำมตั้งใจเช่นนั้นแล้ว 
ในช่วงสองสำมนำทีสุดท้ำยของกำรฝึก ให้จดจ่อกับข้อตกลงใจนั้น ปล่อยให้จิตอยู่กับข้อตกลงใจ
อันแน่วแน่ที่จะไม่ปล่อยตนอยู่ใต้อิทธิพลของควำมโกรธและเกลียด 
  ให้นักเรียนนึกถึงใครสักคนที่นักเรียนไม่ชอบหน้ำ คนที่ท ำให้นักเรียนขุ่นเคือง 
และสร้ำงปัญหำแก่ผู้เรียนสำรพัดหรือกวนประสำท จำกนั้นให้นึกถึงเหตุกำรณ์ ที่คน ๆ นั้นสร้ำง
ควำมร ำคำญหรือท ำอะไรบำงอย่ำงให้นักเรียนโกรธเคืองหรืออำรมณ์เสียในจินตนำกำรของ
นักเรียน เมื่อนักเรียนเห็นภำพสิ่งนี้ปล่อยตัวให้แสดงปฏิกิริยำออกมำตำมธรรมชำติและดูว่ำตัวเอง
รู้สึกอย่ำงไร ดูว่ำมันท ำให้หัวใจเต้นเร็วหรือไม่และอ่ืน ๆ ตรวจสอบว่ำตัวเรำรู้สึกสบำยหรือไม่
สบำย มีควำมสงบสุขขึ้นมำทันทีหรือไม่ หรือว่ำรู้สึกอึดอันไม่สบำยใจ ตัดสินด้วยตัวเอง ส ำรวจดู
โดยใช้เวลำซักสองสำมนำที เพ่ือตัดสินและทดสอบด้วยตนเอง เน้นกำรบทบวนควำมรู้สึกใน
ขณะนั้นว่ำเกิดอะไรขึ้นกับตนเองจำกควำมขุ่นเคือง แล้วจึงกล่ำวกับตัวเอง “ต่อไปนี้จะไม่ท ำอย่ำง
นั้นอีก” สั่งสมควำมตั้งใจดังกล่ำวไว้ในช่องสองสำมนำทีสุดท้ำยของกำรฝึกปฏิบัติ ก ำหนดจิตให้อยู่
ที่ข้อตกลงใจนั้นอย่ำงแน่วแน่ 
 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปในแนวทำง “เรำสำมำรถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ด้วยกำร
ฝึกฝน คือ กำรฝึกจิตเพ่ือบ่มเพำะควำมสุข โดยกำรใช้หลักเหตุผลเพื่อลดทอนควำมโกรธ เกลียด 
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บ่มเพำะควำมอดทนอดกลั้นขึ้นเป็นแรงต้ำนทำน เป็นกำรเปลี่ยนแปลงจำกภำยในโดยกำร
เลือกสรรและเพ่งควำมส ำคัญอยู่กับจิตทำงบวกและต่อสู้กับภำวะจิตทำงลบ” 
 8. ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกบัตรค ำ 1 บัตร จำก 3 บัตร คือ กำรชื่นชม กำรให้อภัย และ
กำรขอบคุณ โดยก่อนที่จะเลือกและกระท ำตำมบัตรค ำ ผู้สอนขอให้ทุกคนเคำรพและร่วมเป็นสักขี
พยำนในสิ่งที่ก ำลังจะเกิดขึ้น ขอให้เรำให้โอกำสผู้อ่ืนในกำรท ำกิจกรรมนี้ด้วยควำมใส่ใจ ไม่ตัดสิน
และให้โอกำสตัวเรำเอง โดยเชื่อมั่นว่ำเรำไม่ได้เป็นเพียงผู้เลือกเท่ำนั้น แต่บัตรค ำเหล่ำนั้นก็เลือก
เรำด้วยเหมือนกัน จึงขอให้เรำอธิษฐำนจิตให้บัตรค ำท่ีจ ำเป็นส ำหรับเรำเดินทำงมำถึงเรำในช่วงที่
เหมำะสม ช่วยให้เรำได้เติบโตและเต็มเปี่ยมด้วยพลัง 
  เมื่อแต่ละคนเลือกบัตรค ำและอ่ำนแล้ว ให้นักเรียนท ำตำมค ำขอในบัตรดังนี้ 
  ใบที่ 1 กำรชื่นชม โดยให้เลือกชื่นชมคนใดคนหนึ่งในกลุ่มหรือท้ังหมดหลังจำก
นั้นให้ชื่นชมตัวเอง 
  ใบที่ 2 กำรให้อภัย ให้นักเรียนเลือกคนใกล้ชิดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 1 คนเพ่ือกล่ำว
ค ำขอโทษหรือขอให้เขำให้อภัยและเลือก 1 คนในกลุ่มหรือทั้งหมด เพ่ือกล่ำวค ำขอโทษหรือขอให้
เขำให้อภัย 
  ใบที่ 3 กำรขอบคุณ ให้นักเรียนเลือกคนใกล้ชิดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 1 คนเพ่ือกล่ำว
แสดงควำมขอบคุณและอีก 1 คนในกลุ่มหรือทั้งหมดเพ่ือกล่ำวแสดงควำมขอบคุณ 
  ให้นักเรียนสะท้อนควำมรู้สึกในกิจกรรมที่ได้ท ำตำมบัตรค ำ 
 ขั้นสรุป 
   1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมส ำคัญของวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกำร(วิธีคิด
แบบสืบสำวเหตุปัจจัย สำมำรถน ำมำใช้ในกำรพิจำรณำสำเหตุของกำรเกิดอำรมณ์ต่ำง ๆ ท ำให้เรำ
ได้คิดใคร่ครวญ วิธีคิดแบบคุณโทษทำงออก สำมำรถท ำให้เรำสำมำรถน ำมำใช้ พิจำรณำข้อดี
ข้อเสียของอำรมณ์ เพื่อหำแนวทำงควบคุมอำมรณ์หรือใช้ประโยชน์จำกอำรมณ์ โดยกำรกล่ำวชื่น
ชมผู้อื่นหรือตนเอง กำรให้อภัยเพื่อกำรสร้ำงควำมสงบสุขในใจ ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์
อ่ืน ๆ ได้โดยเฉพำะในช่วงวัยรุ่น 
  2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้ 
      ควำมรู้สึกหลังจำกท ำกิจกรรม 
      ข้อคิดท่ีได้จำกกิจกรรม 
        ประโยชน์ที่ได้จำกกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1. บัตรอำรมณ์โกรธ กังวล เกลียด กลัว เหงำ เศร้ำ เบื่อ ดีใจ 
 2. บัตรค ำ กำรชื่นชม กำรให้อภัย และกำรขอบคุณ 
 3. ใบงำนที่ 1 
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 การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมผู้เรียนระหว่ำงเรียน 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนในหลักสูตร 
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แผนจัดกิจกรรมที่ 4 
หน่วยที่ 1 เรื่อง กำรฝึกคิดตำมแนวพุทธ                                            เวลำ   10   ชั่วโมง 
แผนกำรจัดกิจกรรมที่. 4 เรื่อง กำรฝึกคิดแบบคุณค่ำแท้ คุณค่ำเทียม และแบบปลุกเร้ำคุณธรรม  
                                                                                               เวลำ  2  ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 กำรคิดในใจแยบคำย โดยวิธีคิดแบบคุณค่ำแท้ คุณค่ำเทียม เป็นกำรคิดพิจำรณำเลือกสิ่ง
ต่ำง ๆ ตำมประโยชน์ที่มีอย่ำงแท้จริงของสิ่งนั้น ๆ  
 วิธีคิดแบบปลุกเร้ำคุณธรรม เป็นกำรคิดที่กระตุ้นจูงใจตนเองในทำงที่ดีเป็นประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนรู้กิจกรรมนี้นักเรียนมีทักษะ ดังนี้ 
    ประยุกต์ใช้กำรคิดแบบคุณค่ำแท้ คุณค่ำเทียม และแบบปลุกเร้ำคุณธรรมส ำหรับกำร
ด ำเนินในชีวิตประจ ำวันได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
    ครูน ำนักเรียนท ำโยคะ ท่ำมนัสกำรสุริยะ 3 รอบ เน้นกำรตั้งสติกับท่ำทำงท่ีกระท ำ 
    ให้นักเรียนแต่ละคนเล่ำตัวอย่ำงจำกประสบกำรณ์จำกกำรใช้วิธีคิดแบบสืบสำวเหตุ
ปัจจัย แบบคุณโทษ และทำงออกท่ีได้น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน ครูแสดงควำมชื่นชมนักเรียน 
    ทบทวนกติกำกลุ่มในกำรรับฟังค ำพูดของสมำชิก 
 ขั้นสอน 
    1. แบ่งกลุ่มให้นักเรียนนั่งล้อมวง กลุ่มละ 4 คน ตำมควำมสมัครใจ 
    2. ครูน ำภำพ “จักรยำนยนต์” ให้นักเรียนดู และให้ท ำใบงำนที่ 1 แล้วสรุปเป็นกลุ่ม
ย่อยเพ่ือน ำเสนอในกุลุ่มใหญ่ 
    3. ให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มย่อย น ำควำมคิดของสมำชิกในกลุ่ม น ำเสนอในกลุ่มใหญ่ 
โดยผู้ฟัง ฟังด้วยควำมเคำรพ 
    4. ครูน ำนักเรียนสรุปในหัวข้อ ดังนี้ 
       วิธีคิดแบบคุณค่ำแท้คุณค่ำเทียม คือ กำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรใช้สอยหรือบริโภค 
เป็นวิธีคิดเพ่ือสกัดหรือบรรเทำกิเลส ใช้มำกในชีวิตประจ ำวัน เพรำะเกี่ยวข้องกับกำรบริโภคใช้
สอยวัสดุอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  
       คุณค่ำแท้ หมำยถึง คุณค่ำหรือประโยชน์ที่มนุษย์น ำมำใช้แก้ปัญหำของตน เพ่ือ
ควำมดีงำม ควำมด ำรงอยู่ด้วยดีของชีวิตหรือเพ่ือประโยชน์สุขท้ังตนเองและผู้อ่ืน โดยอำศัยปัญญำ
เป็นเครื่องตีค่ำ 
       คุณค่ำเทียม หมำยถึง คุณค่ำหรือประโยชนของสิ่งทั้งหลำยที่มนุษย์พอกพูนให้แก่สิ่ง
นั้นเพื่อปรนเปรอกำรเสพเสวยเวทนำ หรือเพ่ือเสริมขยำยควำมม่ันคงยิ่งใหญ่ของตัวตนที่ยึดถือไว้
โดยอำศัยตัญหำเป็นเครื่องตีค่ำยกตัวอย่ำง เช่นนำฬิกำข้อมือ จริง ๆ ถ้ำจะซื้อกันเรือนหนึ่งร้อย
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กว่ำบำทก็ดูเวลำได้ อันนี้คือคุณค่ำแท้ของมัน แต่ว่ำปัจจุบันนำฬิกำเรือนหนึ่งก็รำคำเป็นหลักล้ำนก็
มี เครื่องประดับที่มันไม่ใช่คุณค่ำของมันในกำรดูเวลำ ไปติดที่คุณค่ำเทียมของมัน 
    5. ครูให้นักเรียนดูภำพ “ชีวิตของพ่อแม่” และให้นักเรียนท ำใบงำนที่ 2  
  - เห็นอะไรในภำพนี้บ้ำง 
  - รู้สึกอย่ำงไรต่อภำพนี้ 
  - ได้ข้อคิดอะไรจำกภำพและจ ำน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร 
    6. ครูให้นักเรียนน ำเสนอควำมคิดของตนเองกับกลุ่มและร่วมกันสรุป 
 ขั้นสรุป 
    1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีคิดแบบคุณค่ำแท้ คุณค่ำเทียม และแบบปลุกเร้ำ
คุณธรรม 
    2. ให้นักเรียนแสดงควำมรู้สึกหลังจำกท ำกิจกรรม ข้อคิดที่ได้จำกกิจกรรมประโยชน์ที่
ได้จำกกิจกรรม 
    3. ครูน ำนักเรียนนั่งสมำธิ 5 นำที 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภำพนำฬิกำข้อมือแบบธรรมดำ และแบบฝังเพชร 
 2. ภำพ “ชีวิตพ่อแม่” 
 3. ใบงำน 
 4. แบบสรุปข้อคิดเห็นของกลุ่ม 

การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมผู้เรียนระหว่ำงเรียน 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนในหลักสูตร 
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ใบงานที่ 1 

ชื่อกลุ่ม.................................................... ........................ 

สมำชิกในกลุ่ม 

 1................................................................................. 

 2..................................................................................  

 3...................................................................................  

 4................................................................................... 
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แผนจัดกิจกรรมที่  5 
หน่วยที่ 1 เรื่อง  กำรฝึกคิดตำมแนวพุทธ                                       เวลำ   10    ชั่วโมง 
แผนกำรจัดกิจกรรมที่..5 .เรื่อง กำรฝึกคิดแบบเป็นปัจจุบัน ตำมแบบโยนิโสมนสิกำร              
                                                                                             เวลำ  2  ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 วิธีคิดแบบเป็นอยู่ปัจจุบัน คือ กำรก ำหนดสติให้อยู่กับควำมจริงที่เป็นไปหรือควำม
เคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนหรือกำรมีสติตำมทันสิ่งที่รับรู้เกี่ยวข้องหรือต้องท ำ 

วัตถุประสงค์ 
1. ประยกุต์ใช้วิธีคิดแบบเป็นอยู่ปัจจุบันในชีวิตประจ ำวันได้ 
2. ตระหนักรู้ถึงควำมสงบสุขในใจตนเอง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
    1. ครูน ำนักเรียนท ำโยคะท่ำมนัสกำรสุริยะ 2 รอบ แล้วให้นั่งสมำธิ 5 นำท ี
    2. ให้นักเรียนแต่ละคนเล่ำประสบกำรณ์จำกกำรใช้ประโยชน์จำกกำรคิดแบบโยนิโส
มนสิกำรที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ครูแสดงควำมชื่นชม 
 ขั้นสอน 
    1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนอยู่ในที่สบำย ผ่อนคลำยที่สุด 
    2. ให้นักเรียนหลับตำ น ำใจไปจ่อตำมส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย จำกปลำยเท้ำข้ึนมำ
จนถึงศีรษะ ตรวจสอบและดูแลด้วยใจกรุณำต่อร่ำงกำยส่วนนั้น ๆ โดยผู้สอนเป็นผู้น ำหลังจำกนั้น
ให้นักเรียนจดจ่อเฉพำะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำย หรือ จดจ่อกับกำรหำยใจเข้ำออก เป็นเวลำ
พอสมควร 
    3. ครูให้นักเรียนเข้ำแถวเรียง 2 แล้ว น ำนักเรียนเดินจงกลม ก ำหนดสติอยู่ที่เท้ำ เป็น
เวลำพอสมควร 
    4. ให้นักเรียนสะท้อนควำมรู้สึกจำกกำรท ำกิจกรรม 
    5. ครูให้นักเรียนเข้ำกลุ่มตำมควำมสมัครใจ กลุ่มละ 4 คน โดยนั่งล้อมวงกลม 
    6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเป็นมติของกลุ่ม น ำเสนอในกลุ่มใหญ่ 
 ขั้นสรุป 
 1. ครูน ำนักเรียนร่วมกันสรุปโดยมีแนวทำงสรุป ดังนี้ 
    วิธีคิดแบบเป็นอยู่ปัจจุบัน ท ำให้เรำมีสติรับรู้ควำมเป็นไปหรือควำมเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึน 
เช่น กำรมีสติรับรู้ว่ำเรำนั่ง นอน กำรก ำหนดใจจดจ่อที่ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยหรือลมหำยใจ จะ
ท ำให้หลุดจำกอำรมณ์ท่ีฟุ้งซ่ำนและตระหนักถึงควำมคิดของตน มีพลังในควำมคิด สำมำรถ
แก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันได้ 
 2. ให้นักเรียนแสดงควำมรู้สึก ข้อคิดและประโยชน์ ที่ได้จำกกำรท ำกิจกรรม 
 3. ครูน ำนักเรียนนั่งสมำธิ 5 นำท ี
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สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภำพ อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนเพรำะควำมเมำ 
 2. ใบงำน 

 การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนระหว่ำงเรียน 
 2. ประเมินจำกใบงำน 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนในทุกกิจกรรม 
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ใบงาน 
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แผนจัดกิจกรรมที่  6 
หน่วยที่ 2 เรื่อง หยุดความกังวล                                                   เวลา  10  ชั่วโมง 
แผนการจัดกิจกรรมที่.1.เรื่อง การฝึกควบคุมอารมณ์                             เวลา  2  ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 ควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์ ควำมรู้สึก และตอบสนองต่ออำรมณ์ ควำมรู้สึกได้
อย่ำงเหมำะสมทั้งของตนเองและผู้อ่ืน ประเมินได้ว่ำอำรมณ์มีผลต่อพฤติกรรมต่ำง ๆ ของบุคคล
จะท ำให้กำรด ำเนินชีวิตได้ถูกต้อง และพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ได้ 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะในกำรประเมินและรู้เท่ำทันสภำวะอำรมณ์ท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง 
 2. นักเรียนมีทักษะในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ได้ด้วยวิธีที่เหมำะสม 
 3. นักเรียนมีทักษะกำรคลำยเครียดด้วยวิธีกำรที่สร้ำงสรรค์ 
 4. นักเรียนรู้จักสร้ำงควำมสุขให้กับตนเองและผู้อ่ืน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
    1. จัดนักเรียนนั่งเป็นวงกลมกลุ่มละ 4 คน ตำมควำมสมัครใจ 
    2. แจกแผ่นกระดำษ 2 แผน่ ซึ่งแผ่นแรกเป็นรูปวงรี ก. ส่วนแผ่นที่สองมีรูปวงรี ข. 
และตะเกียบมำวำงไว้ข้ำงหน้ำ 
    3. แจกเมล็ดถั่วให้นักเรียนคนละ 10 เมล็ด ให้นักเรียนวำงไว้ในวงรี ก. 
    4. ให้นักเรียนนั่งสงบนิ่งเป็นเวลำ 30 วินำที 
    5. เมื่อครูให้สัญญำณ ให้นักเรียนทุกคนใช้ตะเกียบคีบเมล็ดถั่วจำกวงรี ก.ในกระดำษ
แผ่นแรกไปวำงไว้ในกระดำษแผ่นที่สองที่มีรูปวงรี ข. โดยไม่ให้เมล็ดถั่วออกนอกวงรีโดยใช้เวลำ 
30 วินำที 
    6. หลังจำกปฏิบัติเสร็จสิ้น ครูสอบถำมนักเรียน ดังนี้ 
  - นักเรียนคนไหนที่คีบเมล็ดถั่วเสร็จก่อนเวลำ พอดีกับเวลำ และไม่เสร็จตำม
เวลำ 
  - สุ่มถำมถึงควำมรู้สึกในขณะที่คีบเมล็ดถั่ว 
  - ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมที่ท ำได้ส ำเร็จเพรำะกำร
มีสมำธิในกำรท ำงำน 
 ขั้นสอน 
    ครูน ำคริปวีดิโอ ของกำรที่บุคคลแสดงอำรมณ์ออกมำอย่ำงควบคุมไม่ได้ให้นักเรียนดู 
แล้วให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นโดยใช้หลักสุนทรียสนทนำ 
 ขั้นสรุป 
    ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปตำมแนวทำงต่อไปนี้  ทุกคนย่อมพบกับเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่
กระทบควำมรู้สึกของตนเอง เหตุกำรณ์บำงอย่ำงท ำให้รู้สึก โกรธ เศร้ำ เสียใจ เกลียด กลัว รัก 
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หรือประทับใจได้ เหตุกำรณ์เหล่ำนั้นอำจเกิดจำกกำรกระท ำของตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น นักเรียน
จึงต้องรู้จักจัดกำรและควบคุมอำรมณ์ ควำมรู้สึกท่ีเกิดข้ึนได้อย่ำงเหมำะสมเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์
ที่ดีกับเพ่ือน ๆ และบุคคลรอบๆ ตนเอง 
    ครูน ำนักเรียนนั่งสมำธิ 5 นำท ี

สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1. เมล็ดถั่วเขียว 
 2. ตะเกียบ 
 3. คริป “บุคคลแสดงอำรมณ์ต่ำง ๆ” 

 การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมระหว่ำงท ำกิจกรรม 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนรู้ทุกกิจกรรม 
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แผนจัดกิจกรรมที่ 7 
หน่วยที่  2  เรื่อง หยุดความกังวล                                               เวลา   10   ชั่วโมง 
แผนการจัดกิจกรรมที่..7 .เรือ่ง การฝึกควบคุมอารมณ์                       เวลา     2   ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 ควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์ ควำมรู้สึกเมื่อถูกวิจำรณ์ ถูกนินทำ ได้อย่ำง
เหมำะสมและใช้ค ำวิจำรณ์ ค ำนินทำมำปรับปรุงตนเอง จะท ำให้กำรด ำเนินชีวิตได้ถูกต้อง ด ำรง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะในกำรประเมินและรู้เท่ำทันสภำวะอำรมณ์ท่ีถูกวิจำรณ์ นินทำ 
 2. นักเรียนมีทักษะในกำรจัดกำรอำรมณ์เมื่อถูกนินทำ ถูกวิจำรณ์ 
 3. นักเรียนรู้จักใช้ประโยชน์จำกค ำวิจำรณ์ ค ำนินทำ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
  จัดนักเรียนเป็นวงกลมเดียว 
  ให้นักเรียนนับเลขเรียงไปตำมล ำดับ 1 – 100 โดยวำงเงื่อนไขเม่ือนับถึงตัวเลขท่ีมี 
เลข 3 และ 7 ให้ปรบมือแทนกำรนับ เมื่อผู้อ่ืนท ำผิด โดยนับผิดหรือปรบมือผิด ต้องให้อภัยและ
เริ่มใหม่ 
 ขั้นสอน 
  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4 คน จัดนักเรียนนั่งล้อมวงกลมหันหน้ำเข้ำหำกัน 
  วำงบัตรค ำ ที่มีค ำเขียนว่ำ “ถูกวิจำรณ์” “ถูกนินทำ” ไว้กลำงแต่ละวง 
  ให้นักเรียนที่มีควำมต้องกำรจะเล่ำประสบกำรณ์ที่ตนเองถูกวิจำรณ์ หรือ ถูกนินทำ 
หยิบบัตรค ำที่เขียนว่ำ “ถูกนินทำ” หรือ “ถูกวิจำรณ์” ขึ้นมำแล้วเล่ำประสบกำรณ์ให้เพ่ือนในวง
ฟัง เมื่อเล่ำเสร็จให้วำงบัตรค ำไว้เหมือนเดิม ผลัดเปลี่ยนกันเล่ำประสบกำรณ์ไปเรื่อย ๆ จนไม่มีคน
หยิบ โดยเน้นสุนทรียสนทนำ 
 ขั้นสรุป 
  ครูน ำพุทธด ำรัส เกี่ยวกับกำรถูกนินทำ กำรถูกวิจำรณ์ ให้นักเรียนฟัง 
  ครูและนักเรยนช่วยกันสรุปถึงแนวปฏิบัตินสถำนกำรณ์ที่ถูกวิจำรณ์ ถูกนินทำ ที่ต้อง
ใช้ในสถำนกำรณ์จริง 
  ครูน ำนักเรียนนั่งสมำธิ 5 นำท ี

สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 บัตรค ำ “ถูกวิจำรณ์” “ถูกนินทำ” “เครียด” 
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 การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมระหว่ำงท ำกิจกรรม 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนทุกกิจกรรม 
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แผนจัดกิจกรรมที่ 8 
หน่วยที่ 2 เรื่อง หยุดความกังวล                                                เวลา   10    ชั่วโมง 
แผนการจัดกิจกรรมที่.8.เรื่อง การฝึกควบคุมอารมณ์                         เวลา    2    ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 ควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์ ควำมรู้สึกและตอบสนองต่ออำรมณ์ที่เกิดจำกกำรฟัง 
ผู้ปกครองบ่น ว่ำกล่ำว และกำรเก็บสิ่งที่ประโยชน์จำกกำรแนะน ำของผู้ปกครองจะท ำให้กำร
ด ำเนินชีวิตได้ถูกต้องและมีควำมสุข 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะในกำรประเมินและรู้เท่ำทันสภำวะอำรมณ์จำกกำรฟังค ำแนะน ำจำก
ผู้ปกครอง 
 2. นักเรียนมีทักษะในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งด้ำนอำรมณ์ได้ด้วยวิธีที่เหมำะสม 
 3. นักเรียนมีทักษะกำรคลำยเครียดด้วยวิธีกำรที่สร้ำงสรรค์ 
 4. นักเรียนรู้จักวิธีเก็บสิ่งที่มีประโยชน์จำกกำรแนะน ำของผู้ปกครองและสร้ำงควำมสุข
กับตนเองได้อย่ำงเหมำะสม 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
    ครูน ำนักเรียนท ำโยคะท่ำมนัสกำรสุริยะ 3 รอบ โดยให้ตั้งสติอยู่ที่ท่ำทำง 
    ให้นักเรียน นั่งสมำธิ นึกถึงสิ่งที่พ่อแม่ท ำให้เรำมำตลอดชีวิต 
 ขั้นสอน 
  ครูเปิดคริป “กำรบ่นว่ำของผู้ปกครอง” 
  ให้นักเรียนผลัดกันเล่ำถึงประสบกำรณ์ที่ท ำให้พ่อแม่ ต้องบ่นว่ำ ตนเองเมื่อท ำ
ควำมผิด ท ำผิดพลำด หรือจำกนิสัยส่วนตัว 
  ครูน ำนักเรียนสืบค้นสำเหตุที่ท ำให้ พ่อแม่ ต้องบ่นว่ำนักเรียน 
  ให้นักเรียนช่วยกันคิดหำทำงปฏิบัติที่ดี เมื่อพ่อ แม่ ผู้ปกครองบ่นว่ำนักเรียน น ำเสนอ
ในห้องและช่วยกันสรุปหำวิธีที่ดีที่สุด 
 ขั้นสรุป 
  ให้นักเรียนเขียนสัญญำกับตนเองในกำรปฏิบัติเมื่อถูกพ่อ แม่ ผู้ปกครองบ่นว่ำ 
  ครูน ำนักเรียนนั่งสมำธิ 5 นำท ี

สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 คริป วีดีโอ กำรบ่นว่ำของผู้ปกครอง 
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 การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมระหว่ำงท ำกิจกรรม 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนทุกกิจกรรม 
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แผนจัดกิจกรรมที่ 9 
หน่วยที่ 2 เรื่อง หยุดความกังวล                                                เวลา   10   ชั่วโมง 
แผนการจัดกิจกรรมที่..9 .เรือ่ง การฝึกควบคุมอารมณ์                       เวลา    2    ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 ควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์ ควำมรู้สึกที่ขำดสิ่งของฟุ่มเฟือยที่เป็นที่นิยมของ
สังคม และมองเห็นคุณค่ำแท้คุณค่ำเทียมของสิ่งฟุ่มเฟือย จะท ำให้กำรด ำเนินชีวิตได้ถูกต้องและ
พัฒนำตนเองมีควำมสุขได้ 

วัตถุประสงค์ 
1. นักเรียนมีทักษะในกำรประเมินและรู้เท่ำทันสภำวะอำรมณ์ควำมอยำกมีอยำกได้

สิ่งของฟุ่มเฟือยที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่ำงเหมำะสม 
 2. นักเรียนมีทักษะในกำรจัดกำรอำรมณ์ควำมอยำกได้อยำกมีสิ่งของฟุ่มเฟือยได้ด้วยวิธีที่
เหมำะสม 
 3. นักเรียนมีทักษะกำรคลำยควำมเครียดด้วยวิธีกำรี่สร้ำงสรรค์ 
 4. นักเรียนรู้จักสร้ำงควำมสุขให้กับตนเองได้โดยปรำศจำกสิ่งฟุ่มเฟือยได้อย่ำงเหมำะสม 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่ม 8 คน นั่งล้อมวงเป็นวงกลมหันหน้ำเข้ำหำกัน โดยมีแก้วที่ใส่น้ ำ 
จนเต็ม 2 ใบ ตั้งหน้ำคนที่ 1 และคนที่ 4 
 2. เมื่อครูให้สัญญำณ นักเรียนที่มีแก้วน้ ำตรงหน้ำประคองแก้วน้ ำส่งไปให้เพ่ือนด้ำน
ขวำมือ เพ่ือนรับแล้วส่งต่อให้เพ่ือนคนต่อไป โดยระมัดระวังไม่ให้น้ ำหก ท ำไปเรื่อย ๆ ประมำณ 5 
นำท ี
 ขั้นสอน 
  ครูทบทวนกำรคิดแบบคุณค่ำแท้ คุณค่ำเทียม 
 ครูน ำภำพ โทรศัพท์ และรถมอเตอร์ไซด์ รุ่นต่ำง ๆ มำให้นักเรียนวิจำรณ์ถึงคุณสมบัติ 
สรรถนะ ยุทธวิธีกำรโฆษณำ ของสินค้ำชนิดนั้น 
 ให้นักเรียนวิเครำะห์ถึง คุณค่ำของสินค้ำในภำพ เน้นกำรคิดแบบคุณค่ำแท้ และคุณค่ำ
เทียม 
 ขั้นสรุป 
  ครูน ำกระแสพระรำชด ำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนพิจำรณำ 
 ครูน ำนักเรียนสรุปถึงควำมจ ำเป็นในเรื่องกำรใช้สิ่งของที่จ ำเป็น สิ่งฟุ่มเฟือยใน
ชีวิตประจ ำวัน 
 ครูน ำนักเรียนนั่งสมำธิ  5  นำท ี
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สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แก้วน้ ำ 
 2. ภำพ “โทรศัพท์” “รถจักรยำนยนต์” 
 การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมระหว่ำงท ำกิจกรรม 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกิจกรรมสุดท้ำย 
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แผนจัดกิจกรรมที่  10 
หน่วยที่ 2 เรื่อง หยุดความกังกล                                                  เวลา  10   ชั่วโมง 
แผนการจัดกิจกรรมที่. 10 .เรื่อง การฝึกควบคุมอารมณ์                       เวลา   2   ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 ควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์ ควำมรู้สึก และตอบสนองต่ออำรมณ์ควำมรู้สึกได้
อย่ำงเหมำะสมทั้งของตนเองและผู้อ่ืน ประเมินได้ว่ำอำรมณ์มีผลต่อพฤติกรรมต่ำง ๆ ของบุคคล
จะท ำให้กำรด ำเนินชีวิตได้ถูกต้อง และพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ได้ 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะในกำรประเมินและรู้เท่ำทันสภำวะอำรมณ์ท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง 
 2. นักเรียนมีทักษะในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ได้ด้วยวิธีที่เหมำะสม 
 3. นักเรียนมีทักษะกำรคลำยเครียดด้วยวิธีที่สร้ำงสรรค์ 
 4. นักเรียนรู้จักสร้ำงควำมสุขให้กับตนเองและผู้อ่ืน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
    ครูน ำนักเรียนเดินจงกลม ตั้งสติอยู่ที่เท้ำที่เหยียบย่ำงลงที่พ้ืน ประมำณ 5 นำที 
 ขั้นสอน 
    แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน นั่งล้อมเป็นวงกลม แต่ละวง ห่ำงกันพอสมควร 
และให้นักเรียนนั่งตั้งสติไว้กับตนเอง รักษำควำมสงบเงียบให้มำกท่ีสุด 
    ครูน ำป้ำยที่เขียนค ำว่ำ “เครียด” วำงไว้ตรงกลำงแต่ละวง แล้วให้นักเรียนที่ต้องกำร
ระบำยถึงควำมเครียดที่เคยเกิดขึ้นกับตนเอง หยิบป้ำยขึ้นมำแล้วพูดระบำยให้เพ่ือนฟัง โดยคนที่
ไม่ได้ถือป้ำย ตั้งใจฟังอย่ำงมีสติ ไม่วิจำรณ์หรือพูดแทรกขึ้นมำ เมื่อผู้พูดเสร็จแล้วให้วำงป้ำยไว้
กลำงวง ให้ผู้อื่นได้หยิบป้ำยและพูดระบำย โดยเน้นให้ทุกคนได้พูดจะหยิบพูดกี่ครั้งก็ได้ จนกว่ำจะ
ไม่มีใครหยิบป้ำยอีก 
    ครูน ำแผ่นควำมรู้ให้นักเรียนดูถึงผลเสียงของควำมเครียดทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ และ
ตัวอย่ำงของคนที่ได้รับผลกระทบจำกควำมเครียด 
    ให้นักเรียนน ำเสนอวิธีกำรแก้ไข หรือหลีกเลี่ยงจำกควำมเครียดอย่ำหลำกหลำยวิธี โดย
เน้นในกำรเล่นกีฬำ กำรท ำศิลปะ กำรตั้งสติอยู่กับปัจจุบัน 
 ขั้นสรุป 
    ให้นักเรียนเลือกเอำวิธีหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขควำมเครียดที่เกิดข้ึนกับตนเองตำม
ควำมชอบ ควำมถนัดของตนเอง และสัญญำกับตนเองว่ำจะพยำยำมหลีกเลี่ยงหรือแก้ไข
ควำมเครียดที่จะเกิดข้ึนกับตนเองให้เร็วที่สุด 
    ครูน ำนักเรียนนั่งสมำธิ  5  นำท ี
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สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1. คริป “บุคคลแสดงอำรมณ์ต่ำง ๆ” 
 2. บัตรค ำ “ถูกวิจำรณ์” “ถูกนินทำ” “เครียด” 

 การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมระหว่ำงท ำกิจกรรม 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนในหลักสูตร 
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แผนจัดกิจกรรมที่  11 
หน่วยที่ 3 เรื่อง อยู่บนข้อเท็จจริง                                              เวลา    10   ชั่วโมง 
แผนการจัดกิจกรรมที่.11 เรื่อง การฝึกคิดวิเคราะห์                          เวลา      2  ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 
 ควำมสำมำรถในกำรแยกแยะข้อมูล ข่ำวสำร คิดไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบมีควำม
สมเหตุสมผล โดยพิจำรณำท้ังคุณโทษ จำกกำรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ท ำให้ได้มำซึ่งคุณค่ำ
ของชีวิตอย่ำงแท้จริง เพ่ือน ำไปพิจำรณำสถำนกำรหรือปัญหำที่เกิดข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะในกำรเลือกรับข้อมูล ข่ำวสำรอย่ำงไตร่ตรองและรู้เท่ำทันสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 
 2. นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำข้อมูลและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ 
 3. นักเรียนตระหนักถึงโทษของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
 4. นักเรียนมีวิธีกำรหลีกเลี่ยงกำรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
    ครูน ำนักเรียนเดินจงกลม ตั้งสติอยู่ที่เท้ำที่เหยียบย่ำงลงที่พ้ืน ประมำณ 5 นำที 
 ขั้นสอน 
    ครูน ำสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วยเนื่องจำกสำเหตุของกำรดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
    ให้นักเรียนเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของกำรเกิดอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วยเนื่องจำก
สำเหตุของกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
    จ ำแนกประเภทอุบัติเหตุและปัญหำสุขภำพที่เกิดจำกกำรดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
 ขั้นสรุป 
    ให้นักเรียนน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลสรุปเป็นแผ่นพับ 
    ช่วยกันวำงแผนในกำรใช้แผ่นพับรณรงค์ลด ละ เลิกกำรดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
    ครูน ำนักเรียนนั่งสมำธิ 5 นำท ี

ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภำพ “แสดงสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์” 
 2. ภำพ “แสดงสถิติกำรเจ็บป่วยจำกกำรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์” 

 การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมระหว่ำงท ำกิจกรรม 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนในหลักสูตร 
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แผนจัดกิจกรรมที่  12 
หน่วยที่ 3 เรื่อง  อยู่บนข้อเท็จจริง                                              เวลา   10   ชั่วโมง 
แผนการจัดกิจกรรมที่. 12 .เรื่อง ฝึกการคิดวิเคราะห์                         เวลา     2   ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 ควำมสำมำรถในกำรแยกแยะข้อมูล ข่ำวสำร คิดไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบมีควำม
สมเหตุสมผล โดยพิจำรณำท้ังคุณ โทษ ท ำให้ได้มำซึ่งคุณค่ำของสิ่งต่ำง ๆ อย่ำงแท้จริง เพ่ือน ำไป
พิจำรณำสถำนกำรณ์หรือปัญหำที่เกิดขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะในกำรเลือกรับข้อมูล ข่ำวสำสำรอย่ำงไตร่ตรองและรู้เท่ำทันสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 
 2. นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำข้อมูลและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
    จัดนักเรียนเป็นวงกลมเดียว 
    ให้นักเรียนนับเลขเรียงไปตำมล ำดับ 1-100 โดยวำงเงื่อนไข เมื่อนับถึงตัวเลขที่มี เลข 3 
และ 7 ให้ปรบมือแทนกำรนับ เมื่อผู้อ่ืนท ำผิด โดยนับหรือปรบมือผิด ต้องให้อภัยและเริ่มใหม่ 
 ขั้นสอน 
    แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เท่ำ ๆ กัน ตำมควำมสมัครใจ 
    ครูน ำข่ำวที่เผยแพร่ทำงสังคมออลไลด์ เพ่ือวิเครำะห์ถึงข้อมูล เหตุกำรณ์ ผลกระทบต่อ
สังคม ควำมน่ำเชื่อถือของข่ำว 
    เลือกตัวแทนน ำเสนอกับกลุ่มใหญ่ 
    สมำชิกกลุ่มใหญ่ช่วยกันเสนอแนะจุดที่ขำดหำยไป 
 ขั้นสรุป 
    ครูน ำนักเรียนสรุปถึงกำรเลือกรับข่ำวสำรที่น่ำเชื่อถือ และกำรตรวจสอบควำม
น่ำเชื่อถือของข่ำวที่ได้รับก่อนที่จะเผยแพร่ต่อไปอีก 
    ครูน ำนักเรียนนั่งสมำธิ  5  นำท ี

สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1. คริป “ข่ำวที่ปรำกฏทำงสังคมออลไลด์” 
 2. ภำพกำรโฆษณำสินค้ำต่ำง ๆ  

 การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมระหว่ำงท ำกิจกรรม 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนในหลักสูตร 
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แผนจัดกิจกรรมที่ 13 
หน่วยที่  3  เรื่อง อยู่บนข้อเท็จจริง                                             เวลา   10   ชั่วโมง 
แผนการจัดกิจกรรมที่.13..เรื่อง ฝึกการคิดวิเคราะห์                          เวลา     2   ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 ควำมสำมำรถในกำรแยกแยะข้อมูลเพ่ือน ำไปพิจำรณำสถำนกำรณ์หรือปัญหำที่เกิดข้ึน
เกี่ยวกับชุมชนของนักเรียน และคิดไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบ มีควำมสมเหตุสมผลโดยพิจำรณำทั้ง
คุณโทษ ท ำให้ได้มำซึ่งวิธีกำรพัฒนำชุมชนตนเองได้อย่ำงแท้จริง 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะในกำรเลือกรับข้อมูล ข่ำวสำรอย่ำงไตร่ตรองและรู้เท่ำทันกับชุมชนที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
 2. นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำข้อมูลและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำ
ชุมชนตนเอง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
    ครูน ำนักเรียนเดินจงกลม ตั้งสติอยู่ที่เท้ำที่เหยียบย่ำงลงที่พ้ืน 5 นำท ี
    ครูทบทวนถึงกระบวนกำรสุนทรียสนทนำ เน้นย้ ำถึงกำรใช้สุนทรียสนทนำในกำรท ำ
กิจกรรมต่อไป 
 ขั้นสอน 
    ครูให้นักเรียนช่วยกันเสนอข้อมูลปัญหำสุขภำพท่ีเกิดขึ้นในชุมชนที่นักเรียนอำศัยอยู่ใน
รูปของแผนผังควำมคิดที่ระบำยสีอย่ำงสวยงำม 
    น ำข้อมูลที่ได้ช่วยกันวิเครำะห์ทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำสุขภำพในชุมชน 
    จัดล ำดับทำงเลือกและเลือกทำงเลือกท่ีเหมำะสม เป็นไปได้เสนอเป็นแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำสุขภำพในชุมชน 
 ขั้นสรุป 
    น ำเสนอข้อมูลในรูปของแผ่นพับ และช่วยกันวำงแผนในกำรรณรงค์ขจัดปัญหำสุขภำพ
ในชุมชน 
    ครูน ำนักเรียนนั่งสมำธิ  5  นำท ี

สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 ภำพชุมชนของนักเรียน 

 การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมระหว่ำงท ำกิจกรรม 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนในหลักสูตร 
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แผนจัดกิจกรรมที่ 14 
หน่วยที่ 3 เรื่อง อยู่บนข้อเท็จจริง                                             เวลา    10   ชั่วโมง 
แผนการจัดกิจกรรมที่. 14  เรื่อง  ฝึกการคิดวิเคราะห์                      เวลา       2  ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 ควำมสำมำรถในกำรแยกแยะข้อมูล ข่ำวสำร คิดไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบ มีควำม
สมเหตุสมผล โดยพิจำรณำท้ังคุณโทษ ท ำให้ได้มำซึ่งคุณค่ำของสิ่งต่ำง ๆ อย่ำงแท้จริง เพ่ือน ำไป
พิจำรณำสถำนกำรณ์หรือปัญหำที่เกิดข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะในกำรเลือกรับข้อมูล ข่ำวสำรอย่ำงไตร่ตรองและรู้เท่ำทันสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 
 2. นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำข้อมูลและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
    ให้นักเรียนใช้เมล็ดถั่วเขียว เรียงเป็นถ้อยค ำท่ีมีควำมหมำย ประดิษฐ์เป็นกำร์ดเพ่ือ
มอบให้เพ่ือนสนิทในกลุ่มของตนเอง มอบให้อย่ำงมีสติรู้ตัว และพูดกับเพ่ือนขณะมอบให้ตำมท่ีคิด
ว่ำเหมำะสม ผู้รับก็ตอบรับอย่ำงมีสติและตอบสนองตำมที่เห็นว่ำเหมำะสมเช่นกัน 
 ขั้นสอน 
    ครูน ำวิธีกำรโฆษณำจำกสื่อต่ำง ๆ ที่เข้ำถึงนักเรียนได้มำก มำให้นักเรียนวิเครำะห์
ข้อมูลสื่อโฆษณำที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกบริโภค โดยแยกเป็นสื่อโฆษณำที่ดีและไม่ดี 
    พิจำรณำข้อมูลสื่อโฆษณำที่ดีด้วยทำงเลือกท่ีหลำกหลำยพร้อมเหตุผลประกอบ 
 ขั้นสรุป 
    ครูน ำนักเรียนลงควำมเห็น ตัดสินใจเลือกข้อมูลสื่อโฆษณำเกี่ยวกับสินค้ำที่จ ำเป็นต้อง
ใช้โดยพิจำรณำถึงคุณค่ำแท้ คุณค่ำเทียมเป็นหลัก และเหตุผลที่มีคุณค่ำผ่ำนกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองและไตร่ตรองอย่ำงดีแล้ว 
    ครูน ำนักเรียนนั่งสมำธิ  5  นำท ี
สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1. เมล็ดถั่วเขียว 
 2. กระดำษ กำว 
 3. คริป “ข่ำวที่ปรำกฏทำงสังคมออลไลด์” 
 4. ภำพกำรโฆษณำสินค้ำต่ำง ๆ  
 การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมระหว่ำงท ำกิจกรรม 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนในหลักสูตร 
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แผนจัดกิจกรรมที่ 15 
หน่วยที่ 3 เรื่อง อยู่บนข้อเท็จจริง                                              เวลา   10    ชั่วโมง 
แผนการจัดกิจกรรมที่..15..เรื่อง ฝึกการคิดวิเคราะห์                         เวลา    2    ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 ควำมสำมำรถในกำรแยกแยะข้อดีจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ คิดไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบ มี
ควำมสมเหตุสมผล โดยพิจำรณำท้ังคุณ โทษ ท ำให้ได้มำซึ่งคุณค่ำของสิ่งต่ำง ๆ อย่ำงแท้จริง ท ำให้
ได้วิธีกำรด ำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมำะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะในกำรเลือกทำงเลือกท่ีถูกต้อง อย่ำงไตร่ตรองและรู้เท่ำทัน 
 2. นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำข้อมูลและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
    ครูน ำนักเรียนท ำโยคะท่ำมนัสกำรสุริยะ 2   รอบ แล้วให้นั่งสมำธิ 5 นำท ี
 ขั้นสอน 
    ครูน ำเสนอสถำนกำรณ์ “ครูให้นักเรียนท ำแบบทดสอบเพ่ือเตรียมตัวสอบปลำยภำค
เรียนที่จะมำถึงในไม่ช้ำนี้ ส่วนครูต้องไปประชุมรับทรำบข้อรำชกำรที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสั่งให้
เข้ำประชุม แต่มีเพ่ือนกลุ่มหนึ่งชักชวนให้สมำชิกในห้องไปซ้อมกีฬำเพ่ือเตรียมแข่งขันกีฬำต ำบล
ประจ ำปี” 
    ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4 คน ตำมควำมสมัครใจ และให้นักเรียน
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ที่ครูน ำเสนอถึงข้อดีข้อเสียในกำรปฏิบัติตำมครู หรือ ปฏิบัติตำมค ำชักชวน
ของเพ่ือน 
    พิจำรณำหำทำงเลือกในกำรปฏิบัติให้หลำกหลำย และเลือกแนวทำงที่ดีที่สุด 
    ส่งตัวแทนน ำเสนอกับกลุ่มใหญ่ 
 ขั้นสรุป 
    ครูน ำนักเรียนช่วยกันหำทำงเลือกที่เหมำะสมที่สุด โดยพิจำรณำถึงคุณค่ำแท้ คุณค่ำ
เทียม 
    ครูน ำนักเรียนนั่งสมำธิ  5  นำท ี

การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมระหว่ำงท ำกิจกรรม 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนในหลักสูตร 
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แผนจัดกิจกรรมที่  16 
หน่วยที่  4  เรื่อง ทุกสิ่งมีแนวทางแก้ไข                                       เวลา    10   ชั่วโมง 
แผนการจัดกิจกรรมที่..16 .เรื่อง ฝึกทักษะการแก้ปัญหา                     เวลา     2   ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 กำรฝึกใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงเป็นขั้นตอน สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำยจะท ำ
ให้เผชิญและจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะในกำรเลือกรับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงไตร่ตรองและรู้เท่ำทันผลเสียของ
กำรมำเรียนสำยและไม่ตั้งใจเรียน 
 2. นักเรียนมีทักษะตัดสินใจในสถำนกำรณ์ที่ท้ำทำยต่อควำมรู้สึกที่ไม่ตั้งใจเรียนเผชิญกับ
ปัญหำ อย่ำงมีเหตุผลและรอบคอบ 
 3. นักเรียนมีทักษะแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์วิกฤตได้อย่ำงเป็นระบบ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
    จัดนักเรียนเป็นวงกลมเดียว 
    ให้นักเรียนนับเลขเรียงไปตำมล ำดับ 1-100 โดยวำงเงื่อนไข เมื่อนับถึงตัวเลขที่มี เลข 3 
และ 7 ให้ปรบมือแทนกำรนับ เมื่อผู้อ่ืนท ำผิด โดยนับหรือปรบมือผิด ต้องให้อภัยและเริ่มใหม่ 

 ขั้นสอน 
    ครูน ำนักเรียนสนทนำเกี่ยวกับกำรเรียนของนักเรียนกับกิจกรรมที่มีในชุมชน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อกำรเรียนท ำให้นักเรียนขำดควำมสนใจ ใส่ใจกำรเรียน เป็นสำเหตุให้มำเรียนสำย ไม่
สนใจร่วมท ำกิจกรรมกับทำงโรงเรียน 
    ครูแนะน ำให้นักเรียนวิเครำะห์ปัญหำ และเขียนสำเหตุของปัญหำไว้กลำงหน้ำกระดำษ
ชำร์ทที่ครูจัดเตรียมไว้ และลำกเส้นโยงอออกมำรอบ ๆ ถ้ำคิดวิธีแก้ไขได้ก็ให้เขียนวิธีนั้นไว้เหนือ
เส้นที่เพ่ิงลำกออกมำ ถ้ำควำมคิดไหนสัมพันธ์หรือสนับสนุนวิธีแก้ไขท่ีมีอยู่แล้วก็ให้เติมควำมคิด
ใหม่นั้นต่อออกจำกวิธีแก้เดิมด้วยกำรลำกเส้นแขนงออกจำกเส้นหลักแล้วเขียนควำมคิดใหม่ก ำกับ
ลงไป เมื่อได้ควำมคิดใหม่ ๆ ที่หลำกหลำยแล้วก็น ำควำมคิดเหล่ำนั้นมำร่วมกันวำงแผนแก้ไข
ปัญหำ 
    ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำอย่ำงหลำกหลำยแล้ววิเครำะห์
แนวทำงท่ีเป็นไปได้และเหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน 

 ขั้นสรุป 
    ให้นักเรียนร่วมกันน ำแนวทำงแก้ปัญหำที่เลือกไว้แล้วเขียนเป็นโครงกำรเพื่อน ำเสนอ
กับสภำนักเรียนใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรแก้ปัญหำของโรงเรียนต่อไป 
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สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 กระดำษชำร์ท 

 การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมระหว่ำงท ำกิจกรรม 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนในหลักสูตร 
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แผนจัดกิจกรรมที่ 17 
หน่วยที ่ 4  เรื่อง ทุกสิ่งมีแนวทางแก้ไข                                          เวลา  10  ชั่วโมง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  17 .เรื่อง ฝึกทักษะการแก้ปัญหา                       เวลา   2   ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 กำรฝึกใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นขั้นตอน สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำยจะท ำ
ให้เผชิญและจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะในกำรเลือกรับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงไตร่ตรองและรู้เท่ำทันผลเสียของ
ปัญหำชู้สำวในสถำนศึกษำ 
 2. นักเรียนมีทักษะตัดสินใจในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ท้ำทำยต่อควำมรู้สึกต่อปัญหำชู้สำว
อย่ำงมีเหตุผลและรอบคอบ 
 3. นักเรียนมีทักษะแก้ปัญหำในกำสถำนกำรณ์วิกฤตได้อย่ำงเป็นระบบ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
    จัดนักเรียนเป็นวงกลมวงเดียว 
    ให้นักเรียนนับเลขเรียงไปตำมล ำดับ 1 – 100 โดยวำงเงื่อนไข เมื่อนับถึงตัวเลขที่มีเลข 
3 และ 7 ให้ปรบมือแทนกำรนับ เมื่อผู้อื่นท ำผิด โดยนับหรือปรบมือผิด ต้องให้อภัยและเริ่มใหม่ 
 ขั้นสอน 
    ครูน ำข่ำวที่เป็นคริปจำกสังคมออลไลด์ ข่ำวจำกหนังสือพิมพ์ ที่เกี่ยวกับปัญหำชู้สำวใน
สถำบันกำรศึกษำให้นักเรียนร่วมกันพิจำรณำถึงสำเหตุ ปัญหำที่จะตำมมำ 
    ครูให้นักเรียนที่ได้รับประสบกำรณ์ทั้งโดยตรงและโดยทำงอ้อม หรือเคยพบเห็น
เกี่ยวกับปัญหำนักเรียนได้รับผลเสียจำกกำรคบหำฉันท์ชู้สำวกับเพ่ือต่ำงเพศ เล่ำประสบกำรณ์ให้
เพ่ือน ๆ รับฟังโดยเน้นกระบวนกำรสุนทรียสนทนำ ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นให้
มำกที่สุด 
 ขั้นสรุป 
    ครูจัดให้นักเรียนหำมุมสงบที่ตนเองชอบ เพื่อให้น ำประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกครู
น ำเสนอและเพ่ือน ๆ น ำเสนอ เขียนบันทึกแนวทำงกำรปฏิบัติตนเองให้เหมำะสมถูกต้อง 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะน ำไปสู่กำรเกิดปัญหำชู้สำว 
    น ำแนวทำงท่ีนักเรียนบันทึกแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน ๆ และหำกได้พบแนวทำงที่น่ำสนใจ 
แตกต่ำงจำกท่ีคิดก็เพ่ิมเติมเพ่ือควำมสมบูรณ์ 
    ครูน ำนักเรียนนั่งสมำธิ  5  นำท ี
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สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1. คริปข่ำว “ปัญหำชู้สำว” “นักเรียนยกพวกตีกัน” “วัยรุ่นใช้ควำมรุนแรงในกำร
ตัดสินใจ” 
 2. ข่ำวจำกหนังสือพิมพ์ เรื่องปัญหำชู้สำวในสถำนศึกษำ 

 การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมระหว่ำงท ำกิจกรรม 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

แผนจัดกิจกรรมที่ 18 
หน่วยที่  4  เรื่อง ทุกสิ่งมีแนวทางแก้ไข                                        เวลา   10   ชั่วโมง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  18  เรื่อง ฝึกทักษะการแก้ปัญหา                      เวลา    2  ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 กำรฝึกใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นขั้นตอน สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำยจะท ำ
ให้เผชิญและจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะในกำรเลือกรับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงไตร่ตรองและรู้เท่ำทันผลเสียของ
ปัญหำยำเสพติด 
 2. นักเรียนมีทักษะตัดสินใจในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ท้ำทำยต่อกำรเกี่ยวกันกับยำเสพติด
อย่ำงมีเหตุผลและรอบคอบ 
 3. นักเรียนมีทักษะแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์วิกฤตได้อย่ำงเป็นระบบ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
    ครูน ำนักเรียนท ำโยคะท่ำมนัสกำรสุริยะ 2 รอบแล้วให้นั่งสมำธิ 5 นำท ี
 ขั้นสอน 
    ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลมล้อมรอบหุ่นยำเสพติดที่ผู้สอนเตรียมไว้ตรงกลำงวง เช่น บุหรี่ 
กัญชำ ยำบ้ำ กำว 
    ครูให้นักเรียนที่จะแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับยำเสพติดหยิบหุ่นยำเสพติดที่นักเรียน
เลือกจะพูดขึ้นมำ และบรรยำยควำมรู้สึกท่ีมีให้สมำชิกฟัง เมื่อแสดงควำมคิดเห็นเสร็จแล้วให้วำง
ไว้ตำมเดิม หำกสมำชิกในวงต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นก็ให้หยิบหุ่นยำเสพติดข้ึนมำ โดยครูกระตุ้น
ให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นให้มำกที่สุด 
    ครูน ำนักเรียนสรุปถึงสำเหตุ และผลเสียของกำรยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
    ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ อย่ำงหลำกหลำยแล้ววิเครำะห์
แนวทำงท่ีเป็นไปได้และเหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 ขั้นสรุป 
    น ำเสนอข้อมูลในรูปของแผ่นพับ และช่วยกันวำงแผนในกำรรณรงค์ขจัดปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำ 
    ครูน ำนักเรียนนั่งสมำธิ  5  นำท ี

สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 หุ่นจ ำลอง “บุหรี่” “กัญชำ” “ยำบ้ำ” “กำว” 
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การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมระหว่ำงท ำกิจกรรม 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนในหลักสูตร 
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แผนจัดกิจกรรมที่ 19 
หน่วยที่ 4 เรื่อง ทุกสิ่งมีแนวทางแก้ไข                                          เวลา   10   ชั่วโมง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  19  เรื่อง ฝึกทักษะการแก้ปัญหา                    เวลา    2   ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 กำรฝึกใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นขั้นตอน สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำยจะท ำ
ให้เผชิญและจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะในกำรเลือกรับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงไตร่ตรองและรู้เท่ำทันผลเสียของ
กำรใช้ควำมรุนแรง 
 2. นักเรียนมีทักษะตัดสินใจในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ท้ำทำยต่อควำมรู้สึกอยำกใช้ควำม
รุนแรงอย่ำงมีเหตุผลและรอบคอบ 
 3. นักเรียนมีทักษะแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์วิกฤตได้อย่ำงเป็นระบบ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
    ให้นักเรียนจัดกลุ่ม 8 คน นั่งล้อมวงเป็นวงกลมหันหน้ำเข้ำหำกัน โดยมีแก้วน้ ำที่ใส่น้ ำ
จนเต็ม 2 ใบ ตั้งหน้ำคนที่ 1 และ คนที่ 4 
    เมื่อผู้สอนให้สัญญำณ นักเรียนที่มีแก้วน้ ำตรงหน้ำประคองแก้วน้ ำส่งไปให้เพ่ือนด้ำน
ขวำมือ เพ่ือนรับแล้วส่งต่อให้เพ่ือนคนต่อไป โดยระมัดระวังไม่ให้น้ ำหก ท ำไปเรื่อย ๆ ประมำณ 5 
นำท ี
 ขั้นสอน 
    ครูน ำคริปที่เป็นข่ำวกำรใช้ควำมรุนแรงของวัยรุ่น น ำเสนอให้นักเรียนพิจำรณำ 
    ครูน ำนักเรียนระดมควำมคิดเพ่ือหำสำเหตุและวิธีแก้ไขปัญหำที่ถูกต้องเหมำะสมและ
ได้ผลดี ซึ่งต้องไม่มีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ หรือตัดสินว่ำควำมคิดใดดีหรือไม่ดี ถ้ำใครคิดวิธีกำรอะไรได้
ต้องกล้ำพูดออกมำและอย่ำอำยที่จะน ำควำมคิดของคนอ่ืนมำผสมผสำนกับควำมคิดของตนเอง
เพ่ือสร้ำงเป็นควำมคิดใหม่ ให้นักเรียนทุกคนแสดงควำมคิดเห็นเรียงกันไปทีละคน ครูจดทุก
ควำมคิด 
 ขั้นสรุป 
    ให้นักเรียนช่วยกันคิดค ำคม บทกลอน ที่ใช้เตือนสติเมื่อเกิดควำมโมโหและอยู่ใน
สถำนกำรณ์สุ่มเสี่ยงที่จะใช้ควำมรุนแรง รวบรวมเป็นแผ่นพับเพื่อประชำสัมพันธ์ต่อไป 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แก้วน้ ำ 
 2. คริปข่ำวกำรใช้ควำมรุนแรงของวัยรุ่น 
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 การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมระหว่ำงท ำกิจกรรม 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนในหลักสูตร 
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แผนจัดกิจกรรมที่ 20 
หน่วยที่ 4 เรื่อง ทุกสิ่งมีแนวทางแก้ไข                                          เวลา  10    ชั่วโมง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  20  เรื่อง ฝึกทักษะการแก้ปัญหา                    เวลา    2    ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 กำรฝึกใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นขั้นตอน สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย จะ
ท ำให้เผชิญและจัดกำรกับปัญหำที่เกิดข้ึนได้อย่ำงเหมำะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีทักษะในกำรเลือกรับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงไตร่ตรองและรู้เท่ำทันสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 
 2. นักเรียนมีทักษะตัดสินใจในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เผชิญอย่ำงมีเหตุผลและรอบคอบ 
 3. นักเรียนมีทักษะแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์วิกฤตได้อย่ำงเป็นระบบ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียม 
    ครูน ำนักเรียนท ำโยคะท่ำมนัสกำรสุริยะ 2 รอบ แล้วให้นั่งสมำธิ 5 นำท ี
 ขั้นสอน 
    แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้นั่งล้อมวงเป็นวงกลม เพ่ือควำมเสมอภำคของ
ทุกคน 
    ให้นักเรียนเสนอปัญหำที่พบเจอทั้งจำกประสบกำรณ์ตรงและประสบกำรณ์ทำงอ้อมทุก
คน จำกนั้นให้เรียงล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำที่เสนอ 
    แต่ละกลุ่มคัดเลือกปัญหำที่เห็นว่ำใกล้ตนเอง ชุมชนตนเอง 1 ปัญหำ 
    ครูแนะน ำวิธีกำรแก้ปัญหำแบบอริยสัจ 4 
 ขั้นสรุป 
    ครูให้นักเรียนฝึกวิธีกำรแก้ปัญหำแบบอริยสัจ 4 จำกปัญหำที่ได้คัดเลือกไว้ 
    ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มน ำเสนอปัญหำ และวิธีกำรแก้ปัญหำต่อกลุ่มใหญ่ 
    ให้นักเรียนในกลุ่มใหญ่ช่วยกันวิจำรณ์ เสนอแนะ เติมเต็มจำกำรน ำเสนอของกลุ่มย่อย 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 กระดำษชำร์ท 
 ปำกกำเคมี 

 การวัดผลและประเมินผล 
 1. ประเมินจำกพฤติกรรมระหว่ำงท ำกิจกรรม 
 2. ประเมินจำกกำรสรุปประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 
 3. ประเมินจำกแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนในหลักสูตร 
 


