
แนวทางการจัดการเรียนการสอนหวัข้อวิธีใช้ชีวิตยุคใหม่  
ปีการศึกษา 2561 

 
1. หัวข้อ   วิธีใช้วีวิตยคุใหม่ 
2. ผู้รับผิดชอบ  รศ.ดร.แสงเทียน อยูเ่ถา 
3. SLO (Subject Learning Outcome) 

1) มีความเข้าใจในเร่ือง Modern Society, Digital Age and Problems Among Young 
Generation 

2) มีความเข้าใจในแนวทางท่ีส าคญัตามหลกัการของสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ในใช้ชีวิตยคุใหม่ 
3) สามารถประยกุต์แนวทางท่ีดีน ามาประยกุต์ใช้กบัการแก้ปัญหาในวยัเรียนของนกัศกึษาใน

ปัจจบุนั 
4. รายละเอียดของการจัดการเรียนการสอน 
ครัง้ท่ี 1  
-แนะน าหวัข้อนีซ้ึง่มีจ านวน 2 period มีงาน 2 ครัง้ในครัง้แรกจะมีงานสว่นตวั และครัง้ท่ี 2 จะเป็นงานกลุม่ 
ใช้เวลา 10 นาที 
-บรรยายเนือ้หา Modern Society, Digital Age and Problems Among Young Generation ใช้เวลา 20 
นาที โดยเป็นการสรุปเนือ้หาจากเนือ้หาในสว่นแรกจากแฟ้ม PowerPoint ท่ีจดัให้ใน ครัง้ท่ี 1 
-เปิดวิดโิอปัญหาท่ีเกิดขึน้จากท่ีจดัให้ ตามล าดบั ใช้เวลาประมาณ 20 นาที  
   1) Cyber Bullying – 6.54 นาที  
  2) Suicide – 10.10 นาที 
   3) Stress – 3.41 นาที   
 
-กิจกรรม งานรายบคุคล โดยใช้ใบงานชิน้ท่ี 1 ซึง่มีอยู ่2 ตอน ให้ด าเนินการในตอนท่ี 1 โดยท าการประเมิน
ตนเองตามใบงานและท าการรวมคะแนนของตนเอง และจดัลงคะแนนรวมในช่องรวมคะแนน จากนัน้ต้อง
ไปขอดคูะแนนของคนอ่ืน แตต้่องเป็นเพ่ือนท่ีอยู่ตา่งคณะกบัตน อีก 2 คน และใน 2 คนนัน้ต้องมีคณะท่ีไม่
ซ า้กนัด้วย น าข้อมลูของเพื่อนมาลงในของตนเองให้ครบพร้อมช่องรวมคะแนน ใช้เวลา 20 นาที 
-ผู้สอนชีใ้ห้เห็นผลการวิเคราะห์ท่ีได้  โดยมีผลดงันี ้ (ใช้เวลา 10 นาที) 

0-7 คะแนน หมายถึงเป็นผู้ ท่ีไมต่ดิอินเตอร์เน็ท 
8-16 คะแนน หมายถึง เร่ิมมีการตดิการใช้อินเตอร์เน็ท 

  17-24 คะแนน หมายถึง ตดิการใช้อินเตอร์เน็ท ท่ีจะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพราะอาจสง่ผลต่อ
การท่ีจะมีปัญหาการตดิอินเตอร์เน็ทได้ 



-ค้นหานกัศกึษาท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสดุ มากท่ีสดุ เพ่ือสอบถามสาเหตแุละพดูคยุโดยไม่ให้เกิดความอบัอาย
โดยเน้นเร่ืองของความคดิและการสะท้อนของผู้ เรียนอยา่งสร้างสรรค์ พร้อมสรุป (ใช้เวลา 10 นาที) 
-ให้ผู้ เรียนวิเคราะห์รูปแบบและสาเหตขุองการติดอินเตอร์เน็ท จากใบงานท่ี 1 ตอนท่ี 2 โดยเป็นรูปแบบของ
การติดอินเตอร์เน็ทท่ีผู้ เรียนคิดว่าน่าจะมีเกิดได้กับตนเองและเพ่ือนมากท่ีสดุ จาก 5 ประเภทท่ีก าหนดให้ 
และลงสาเหตขุองการตดิดงักลา่วนา่จะมาจากสาเหตใุด (ใช้เวลา 10 นาที) 
-ผู้สอนคดิเลือกผู้ เรียนให้ออกมาน าเสนอหน้าชัน้ 2-3 คน และท าการสรุปจากกิจกรรม (ใช้เวลา 20 นาที) 
-ผู้สอนสรุปหวัข้อในการสอนครัง้นี ้พร้อมก าหนดให้ทกุคนไปศกึษาแนวคิดและหลกัการในการแก้ปัญหาใน
สงัคมยคุใหมจ่ากเอกสารค าสอนท่ีจะน ามาใช้ในครัง้ตอ่ไป ใช้เวลา 10 นาที 
ครัง้ท่ี 2  
-แนะน าหวัข้อในครัง้ท่ี 2 period นีมี้งานอีก 1 ชิน้เป็นงานกลุม่ ใช้เวลา 5-10 นาที 
-บรรยาย เ นื อ้หา  Problem Solution to Younger Generation and Concepts and Principles in the 
Management of Life ใช้เวลา 15 นาที โดยเป็นการสรุปเนือ้หาจากเนือ้หาในสว่นแรกจากแฟ้ม PowerPoint 
ท่ีจดัให้ใน ครัง้ท่ี 2 
-เปิดวิดโิอปัญหาท่ีเกิดขึน้จากท่ีจดัให้ ตามล าดบั ใช้เวลาประมาณ 25-30 นาที  
   1) ชีวิต ยาเสพตดิ โอกาส – 5.17 นาที 
  2) ผู้หญิงท่ีสวยจากข้างใน – 6.54 นาที 
   3) วยัรัก วยัรุ่น รุนแรง – 8.27 นาที 
 4) จิตส านกึของการแตง่กาย – 8.10 นาที 
-กิจกรรม งานกลุ่ม โดยใช้ใบงานชิน้ท่ี 2 ซึ่งให้ผู้ เรียนด ูVDO Clip โหวตเพ่ือเลือกร่วมกนัทัง้ชัน้เรียนว่าจะ
เลือกเร่ืองใดในการใช้เป็น กรณีศกึษา ร่วมกบัผู้สอน จากนัน้ให้ผู้ เรียนสร้างกลุ่มโดยมีสมาชิกไมเ่กิด 10 คน 
พร้อมระบผุู้น าเสนอ และให้ลงสาเหตแุละการประยกุต์แนวคิดและหลกัการมาแก้ปัญหาตามท่ีมีระบุไว้ใน
ในงานท่ี 2 ใช้เวลา 15-20 นาที 
-ผู้สอนก าหนดให้มีการน าเสนอสัน้ๆ โดยสรุปกลุม่ละ 2-5 นาทีโดยประมาณจากผู้น าเสนอท่ีกลุ่มก าหนดไว้ 
โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที (โดยอาจสุม่กลุม่ให้ออกมาน าเสนอโดยใช้เวลามากขึน้ตามความเหมาะสม) 
-สรุปจากกิจกรรม แนะน าการปรับปรุงการน าเสนอของผู้ เรียน (ใช้เวลา 5-10 นาที) 
-ให้ผู้ เรียนสอบถามเพิ่มเตมิ และผู้สอนสรุปหวัข้อในการสอนในหวัข้อวิธีใช้ชีวิตยคุใหม่ ใช้เวลา 5-10 นาที 
5. ลักษณะโดยรวมของหัวข้อ 

1) การเรียนการสอนเป็นการมองปัญหาของนกัศกึษาในปัจจบุนั เป็นเร่ืองใกล้ตวั และเกิดขึน้อยู่ใน
ปัจจบุนั ท าให้สามารถสร้างความเข้าใจและการมีสว่นร่วมจากนกัศกึษาได้ง่าย 

2) การเรียนท่ีมีกิจกรรมโดยการศกึษาจากกรณีศกึษาท่ีดจูากส่ือวีดีโอท่ีสร้างขึน้โดยนกัศึกษาของ
มหาวิทยาลยัมหิดลเป็นสว่นใหญ่ ท่ีแสดงบทบาทสมมต ิเพ่ือให้ได้รับความสนใจจากผู้ เรียน 



3) เป็นหวัข้อส าคญัท่ีใช้แนวคิดของสมเดจ็พระพทุธโกษาจารย์ และมีการประยกุต์แนวคิดสัน้ๆ มา
ใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ และนกัศกึษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมแนวทางของท่านจากส่ือ
ทัว่ไปได้ง่าย 
6. แหล่งข้อมูลส าคัญ  
 1) หนงัสือ ธรรมนญูชีวิต ซึ่งเป็นหนงัสือท่ีมีคณุคา่อย่างมากของสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ ท่ีได้
ให้หลกัการ แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม ส าหรับนกัศกึษาโดยเฉพาะ 
 2) เว็บไซต์ MUGE102-103 เพราะเป็นหวัข้อแรกๆ ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ไมส่ามารถใช้
ประโยชน์จากเว็บไซต์ดงักล่าวได้ 
 3) หนงัสือประกอบการสอนในรูปแบบของ e-Book สามารถให้ดาวน์โหลดจาก www.ebooks.in.th 
ช่ือหนงัสือ วิธีใช้ชีวิตยคุใหม ่ท่ีเว็บไซต์  www.ebooks.in.th /ebook/46717/หนงัสือวิธีใช้ชีวิตยคุใหม/่  
     


