
จัดท ำโดย ครูพรพจน์  นฤมล
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้สังคมศกึษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

โรงเรียนภเูวียงวิทยำคม



อ้างอิงภาพhttps://mentalmanagementblog.wordpress.com/2016/02/21/วธิีปฏิบัติและประโยชน์-2/



ค ำน ำ

POWER POINT ประกอบการเรียนรู้ชิ้นน้ี จัดท าข้ึนเพ่ือประกอบการเรียนรู้ 
โดยสรุปเน้ือหาและสาระส าคัญจากหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของบริษัท 
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด ซ่ึงผู้จัดท าพิจารณาว่ามีความเหมาะสมกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้จัดท าขอขอบคุณข้อมูลจากบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด 
และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าPOWER POINT น้ีจะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน 
และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครพูรพจน์  นฤมล



ค ำชี้แจง
1. ก่อนเรียน นักเรียนต้องท าแบบทดสอบก่อนเรียน (ตาม QR code) ท่ีแนบมาให้
2. ระหว่างเรียน นักเรียนควรสรุปย่อเนื้อหาส าคัญลงในสมุดบันทึก
3. เมื่อเรียนเสร็จแล้ว นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  

แบบทดสอบก่อนเรียน



ตัวชี้วัด

ส 1.1   ม.1/6 เห็นคุณค่ำของกำรพัฒนำจิตเพ่ือกำรเรียนรู้และกำรด ำเนิน
ชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกำร คือ  วิธีคิดแบบคุณค่ำแท้ –
คุณค่ำเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทำงออก 
หรือกำรพัฒนำจิต ตำมแนวทำงของศำสนำท่ีตนนับถือ

ม.1/7 สวดมนต์ แผ่เมตตำ บริหำรจิต และเจริญปัญญำด้วย
อำนำปำนสติ หรือตำมแนวทำงของศำสนำ ท่ีตนนับถือตำม
ท่ีก ำหนด



1. เห็นคุณค่ำของกำรพัฒนำจิตเพ่ือกำรเรียนรู้และกำรด ำเนินชีวิตด้วย
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกำร คือ  วิธีคิดแบบคุณค่ำแท้ –คุณค่ำเทียม 
และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทำงออก หรือกำรพัฒนำจิต ตำมแนวทำง
ของศำสนำท่ีตนนับถือ

2. สวดมนต์ แผ่เมตตำ บริหำรจิต และเจริญปัญญำด้วยอำนำปำนสติ 
หรือตำมแนวทำงของศำสนำ ท่ีตนนับถือตำมท่ีก ำหนด

จุดประสงค์กำรเรียนรู้



ความหมายของสมาธิ

สมำธิ (ควำมตั้งมั่นแห่งจิต )
หมำยถึง ภาวะท่ีจิตมีเรื่องท่ีคิดเป็นหนึ่ง

หรืออาการท่ีจิตแนบแน่น
อยู่กับส่ิงใดส่ิงหนึ่งนานๆ

อ้างอิงภาพhttp://o-sunanthiphat.blogspot.com/2015/07/blog-post_2.html

ประโยชน์

1. ท ำให้จิตใจผ่อนคลำย
2. ท ำให้มีสติสัมปชัญญะ 
3. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียน 
4. ท ำให้สุขภำพกำยดี 
5.ท ำให้ดูอ่อนกว่ำวยั

1. ควำมรูเ้บ้ืองต้น



การพัฒนาบุคลิกภาพ

1. ท ำให้บุคลิกเข้มแข็ง
2. ท ำให้มีควำมเยือกเย็น
3. ท ำให้เป็นคนสุภำพนุ่มนวล
4. ท ำให้สดชื่นผ่องใส 

อ้างองิภาพth.pngtree.com

จุดมุ่งหมายของศาสนา

1. จิตใจสงบแน่วแน่
2. ระงับ “นิวรณ์” (กิเลสที่ปิดกั้นจิต) 

3. เกิดปัญญำเห็นแจ้งควำมจริง

การเตรียมการเพื่อปฏิบัติสมาธิ

1. เลือกสถำนท่ี  2. ก ำหนดเวลำ     
3. สมำทำนศีล 4.นมัสกำรพระรัตนตรัย     
5. แผ่เมตตำ           6. ตัดกังวล 



2.ขั้นตอนและวิธีการฝึกสมาธิตามหลักอานาปานสติ 

1. นั่งท่ำสมำธิ เอำมือขวำทับมือซ้ำย เท้ำขวำทับเท้ำซ้ำย
2. นั่งสบำยๆ ตั้งตัวตรง ไม่เกร็ง ไม่ให้หลังงอ
3. หลับตำพอสบำย(แพ่งมองวัตถุใดวัตถุหน่ึงก็ได)้ 
4. ตั้งศูนย์กลำงสมำธิไว้ท่ีลมหำยใจ
5. หำยใจเข้ำ ก ำหนดว่ำ “เข้ำ”  หำยใจออก ก ำหนดว่ำ “ออก” 
6. ภำวนำในใจ หำยใจเข้ำว่ำ  “พุท”  เวลำหำยใจออกว่ำ “โธ”  

ปฏิบัติต่อเน่ืองจนจิตสงบ
7. อำจใช้วิธีนับเลข โดยเวลำหำยใจเข้ำและออกจนสุดแล้ว นับ

อ้างองิภาพkunkroo.com



การเจริญสมาธิ

1. แบบเพ่งวัตถุ
2. แบบก ำหนดลมหำยใจ
3. แบบนับลมหำยใจ

อ้างอิงภาพ medium.com



ปัญญา

อ้างองิภาพ ปลูกปัญญา.com

ควำมรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ
สำมำรถท ำได้ 3 ทำง ได้แก่

1. กำรฟัง 
2. กำรคิด 

3. กำรลงมือท ำ 

3. การเจริญปัญญา



สตุมยปัญญา

อ้างอิงภาพhttp://myeqgroup.blogspot.com/2015/02/multiple-intelligence.html

ปัญญาเกิดจากการฟัง
1. เพ่ิมพูนควำมรู้
2. เข้ำใจมำกข้ึน
3. ลดควำมสงสัย

จินตามยปัญญา

ปัญญาเกิดจากการคิด
1. คิดทบทวน วิเครำะห์หำเหตุผล 
2. เข้ำใจสถำนกำรณ์
3. กำรรู้แนวทำงแก้ปัญหำ

ภาวนามยปัญญา
ปัญญาเกิดจากการลงมือท า
1. รับฟังจำกผู้รู้

2. คิดทบทวน
3. น ำเอำควำมรู้มำปฏิบัติ



4.การวิเคราะห์แบบโยนิโสมนสกิาร

1. คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
2. คิดแบบคุณ-โทษ และทำงออก
3. คิดแบบสืบสำวเหตุปัจจัย
4. คิดแบบสัมพันธ์กับเป้ำหมำย
5. คิดแบบแก้ปัญหำ

อ้างอิงภาพhttps://mentalmanagementblog.wordpress.com/2016/02/21/วิธีปฏิบัตแิละประโยชน/์

6. คิดแบบรู้เท่ำทันธรรมดำ
7. คิดแบบคุณค่ำแท้ คุณค่ำเทียม
8. คิดแบบปลุกเร้ำคุณธรรม
9. คิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน
10. คิดแบบแยกประเด็น



https://trang82.wordpress.com/tag/โยนิโสมนสิการ/



การคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม

อ้างองิภาพhttp://สติภาวนา.blogspot.com/2017/11/blog-post_16.html

คุณค่ำเทียม : เป็นกำรคิดเพียงแต่จะสนองตัณหำ

ของตนไม่ว่ำกับส่ิงใด

คุณค่ำแท้  : เป็นกำรคิดถึงแก่นหรือคุณประโยชน์  

ท่ีแท้จริงของส่ิงนั้น



การคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก

อ้างองิภาพhttps://pngimage.net/คิด-png-5/

คิดในแง่เสีย : ต่อตนเองผู้อื่น และสังคมหรือไม่ อย่ำงไร

คิดในแงด่ี : ต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมหรือไม่ อย่ำงไร

คิดทั้งดีและเสีย : พิจำรณำเลือกแนวทำงท่ีเหมำะสมท่ีสุด



ลักษณะของคนท่ีมีสติ

1. ไม่ประมำท
2. รู้ว่ำตนเองก ำลังท ำ คิด 

หรือพูดอะไร 
3. จิตไม่ด้ินรน ไม่ฟุ้งซ่ำน 
4. แก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

อ้างอิงภาพ OK Nation.com



แบบทดสอบหลังเรียน

อย่าลืมท าแบบทดสอบหลังเรียน
เพื่อวัดความรู้กันนะครับ


