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TOPICS #1
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การรู้จกัเลือกใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่

- อยูใ่นราคาที่เหมาะสมกบันกัศกึษา 

- เป็นเทคโนโลยีท่ีมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตในการเรียน
การศกึษา และชีวิตประจ าวนั 

- เป็นเทคโนโลยีท่ีเอือ้ตอ่การเรียนของนกัศกึษา 



การรู้จกัเลือกใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่

หลกัการในการปฏิบตัิตวัให้เหมาะสมในการใช้คอมพิวเตอร์

- คอมพิวเตอร์เป็นเพียงเคร่ืองมือที่จะสนบัสนนุการเรียน 

- “การใช้งานเป็น” ไม่ใช่แคมี่ใช้ 

- สงัคมออนไลน์ไม่ใช่สงัคมจริงเป็นเพียงสงัคมเสมือน 

- โลกออนไลน์ไมไ่ด้เป็นสงัคมปิด 



วิธีการจดัการความเครียด

- หยดุคิดสกัครู่ หรือพยายามนกึถงึภาพสวย ๆ สถานท่ีสวย ๆ ท่ีเคยเห็น
หรือเคยไปพบ 

- พยายามเรียงล าดบัปัญหาตามความส าคญั 

- พยายามหากิจกรรมตา่ง ๆ ท าที่ดีท่ีสดุ เช่น การออกก าลงักาย

- หาเพื่อนหรือผู้ ท่ีนกัศกึษาสามารถระบายความเครียดได้ 

- การปรับจิตใจของนกัศกึษา



การประพฤติตวับนพืน้ฐานของคณุธรรม

1) ความขยนั คือมีความตัง้ใจพากเพียร 

2) ความประหยดั คือผู้ ท่ีด ารงชีวิตอยา่งเรียบง่าย รู้จกัฐานะการเงินของตน 

3) ความซ่ือสตัย์ คือเป็นผู้ มีความประพฤติตรงทัง้ตอ่เวลา หน้าท่ีและวิชาชีพ  

4) ความมีวินยั คือเป็นผู้ปฏิบตัิตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศกึษาอยา่งเตม็ใจ

และตัง้ใจ

5) ความสภุาพ คือเป็นผู้ ท่ีมีความออ่นน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มี

สมัมาคารวะ

6) ความสามคัคีและความมีน า้ใจ คือ จะต้องเป็น ผู้ เปิด ใจกว้าง รับฟัง ความคิดเหน็

ของผู้ อ่ืน
(เมธา สงัขวิจิตร, 2560) 



แนวคิดส ำหรับกำรใชชี้วติในสงัคมยคุใหม่
แนวคิดตามหลักการของ สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโฺต) 

• หลกัการที่ ๑ หลกัการธรรมนญูชีวิต ของ เรียกวา่ “แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดี

งาม” หรือ “รุ่งอรุณของการศกึษา” 

• หลกัการท่ี ๒ หลกัการสูค่วามเป็นคนสมบรูณ์แบบ (สมาชิกแบบอยา่ง

มนษุยชาต)ิ 

• หลกัการที่ ๓ หลกัเสริมสร้างปัญญา

แนวคิดตามหลักการอื่นๆ

• หลกัการที่ ๔  หลกัการ “คาถาเอาชนะอปุสรรค” 

• หลกัการที่ ๕ หลกัการข้อส าคญัของการลดความเสี่ยง ๓ ประการของนกัศกึษา



หลกัการธรรมนญูชีวิต 

หลกัการธรรมนญูแห่งชีวิต โดยพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต) กลา่วถึงหลกั “แสงเงินแสง

ทองของชีวิตที่ดีงาม” หรือ “รุ่งอรุณของการศกึษา”ด้วยประการทัง้ 7 ว่า

• กลัยาณมิตตา (มีกลัยาณมิตร)

• สีลสมัปทา (ท าศีลให้ถึงพร้อม)

• ฉนัทสมัปทา (ท าฉนัทะให้ถึงพร้อม)

• อตัตสมัปทา (ท าตนให้ถึงพร้อม)

• ทิฎฐิสมัปทา (ท าทิฎฐิให้ถึงพร้อม)

• อปัปมาทสมัปทา (ท าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม)

• โยนิโสมนสิการสมัปทา (ท าโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม)

*ป.อ.ปยตุโต, ๒๕๔๗



หลกักำร “คำถำเอำชนะอุปสรรค”*

ภาวนั ชีใ้ห้เห็นว่า การเปลี่ยนจาก 

“ ท าไมต้องเป็นฉัน ” 
มาเป็น 

“ ท าไมจะเป็นฉันไม่ได้ ”

*ภำวนั, ๒๕๕๒

เม่ือทกุเหตกุารณ์ หรือทกุการเป็นไป เราสามารถคิดได้วา่...
ท าไมจะเป็นฉนัไมไ่ด้ ก็ท าให้ไม่โทษตวัเอง ไม่น้อยใจตวัเอง 
และมีก าลงัใจสู้ตอ่ไป



หลกัการลดความเสี่ยง ๓ ประการ
ของนกัศกึษา*

1. ไมส่บูบหุร่ี และดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

2. ไมแ่ตง่ตวัท่ีผิดระเบียบหรือไมเ่หมาะสม 

3. ไมเ่ท่ียวในเวลากลางคืน

*แสงเทียน อยูเ่ถำ, 2559



หลกัการลดความเสี่ยง ๓ ประการ
ของนกัศกึษา*

1. ไมส่บูบหุร่ี และดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

2. ไมแ่ตง่ตวัท่ีผิดระเบียบหรือไมเ่หมาะสม 

3. ไมเ่ท่ียวในเวลากลางคืน

*แสงเทียน อยูเ่ถำ, 2559



สื่อวีดีทศัน์ กรณีศกึษา จ านวน 4 เร่ือง

1) ชีวิต ยาเสพติด โอกาส – 5.17 นาที

2) ผู้หญิงที่สวยจากข้างใน – 6.54 นาที

3) วยัรัก วยัรุ่น รุนแรง – 8.27 นาที

4) จิตส านกึของการแตง่กาย – 8.10 นาที



กิจกรรม 2

1. ให้ผู้ เรียนด ูVDO CLIP ท่ีผู้สอนเปิด พร้อม TAKE NOTE ของแตล่ะเร่ืองไว้

2.ให้ท าการโหวตเพื่อเลือกร่วมกนัทัง้ชัน้เรียนวา่จะเลือกเร่ืองใดในการใช้เป็น กรณีศกึษา โดย

ใช้เสียงสว่นใหญ่ของผู้ เรียน

3. ให้ผู้ เรียนสร้างกลุม่โดยมีสมาชิกไม่เกิน 10 คน พร้อมระบผุู้น าเสนอของกลุม่

4. ให้ลงข้อมลูตามแบบใบงานในประเดน็ของสาเหตท่ีุกลุม่พิจารณาร่วมกนั และแนวทาง

ประยกุต์แนวคิดและหลกัการต่างๆ ในการมาแก้ปัญหาและบริหารจดัการชีวิตในสงัคมยคุใหม่

จากกรณีศกึษาดงักลา่ว

5.อาจารย์ผู้สอนคดัเลือกหรือก าหนดให้มีการน าเสนอของกลุม่โดยเน้นท่ีกรณีศกึษาไม่ซ า้กนั 

ถ้ามีเวลาพอให้มีการน าเสนอให้มากกลุม่ท่ีสดุ

(ผู้เรียนต้องลงช่ือ นามสกุล รหสันักศึกษา และคณะในใบงานให้ครบถ้วนทกุใบ)

จากใบงานที่ 2 



บทสรุปวิธีใช้ชีวิตยคุใหม่

เข้าใจสังคมยุคใหม่

เข้าใจวัยรุ่น เข้าใจตนเอง
เข้าใจปัญหา จากบาป 7 ประการ

แนวคดิตามหลักการของ สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์
แนวคดิตามหลักการอื่นๆ

วิธีใช้ชีวิตยุคใหม่

-ปัญหาจากไอที
-การรู้จักเลือกใช้


