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เอกสารการสอน  

วชิา 121-103 ตรรกศาสตร์และทักษะการคดิเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
สัปดาห์ที่  13/15  

----------------------------------------------------------------------------------------------  
ช่ือผู้สอน  

(1) ดร.พยงุศกัด์ิ  จนัทรสุรินทร์  
(2) ดร.บุญส่ง หาญพานิช  

(3) อาจารย ์วทูิร วิริยพิพฒัน์ 

นักศึกษาคณะ : เภสัชศาสตร์ และ วทิยาศาสตร์  

หัวข้อเร่ือง :  การคิดวิถีพุทธ  

วตัถุประสงค์  
 

 1. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจถึงการคิดวถีิพุทธ  
 2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการคิดวถีิพุทธได ้ 
 3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน ากระบวนการคิดวถีิพุทธ ไปใชใ้นการวเิคราะห์  
  สังเคราะห์ และ สรุปผลปัญหาได ้รวมทั้งสามารถ เสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ได ้ 

4. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน ากระบวนการคิดวถีิพุทธ ไปเป็นพื้นฐานส่วนหน่ึง  
 ในการด าเนินชีวิต 

 

เอกสารอ้างองิ  
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ป.อ. ปยตุโต. 2542. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม. ส านกัพิมพ ์: บริษทั ส่ือตะวนั 
จ ากดั 
Nina van Gorkom. 1994.The BUDDHA’S PATH. ส านกัพิมพ ์: Triple Gem Press 
ดร. สุวทิย ์มูลค า. 2547.ครบเคร่ืองรืื  ื องการคิด. ส านกัพิมพ ์: บริษทัดวงกมลสมยั จ ากดั 
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รายละเอยีดเน้ือหา 

 1. ลกัษณะและวธีิการคิดในพุทธศาสนา  

 2. เปรียบเทียบลกัษณะและวธีิการคิดทางพุทธศาสนากบักระบวนการคิดอ่ืน  

 3. การปฏิบติัและทกัษะในการคิดเชิงพุทธศาสนา  

 4. ประโยชน์ของการคิดเชิงพุทธศาสนา   

 
1.  ลกัษณะและวธิีการคดิในพทุธศาสนา 

1.1.  ลกัษณะการคดิ 
1.1.1.   การคิดแบบวเิคราะห์กระบวนการ ( อุบายมนสิการ ) 
ไดแ้ก่ การคิดท่ีช่วยใหเ้ขา้ถึงรากเหงา้หรือแก่นแทข้องความคิดจริงๆ 
1.1.2. การคิดเป็นล าดับมีทิศทาง ( ปถมนสิการ ) 
ไดแ้ก่ การคิดมีทิศทาง มีระดบัขั้นตอน เป็นเหตุเป็นผลเป็นระเบียบและคิดไดห้ลาย
แง่มุม ซ่ึงนกัคิด นกัปราชญท์ัว่ไปจะใชว้ธีิการคิดดงักล่าวน้ี 
1.1.3.  การคิดสืบสาวหาเหตุผล ( การณมนสิการ ) 
ไดแ้ก่ การคิดหาความสัมพนัธ์ของเหตุและผลใหส้มบูรณ์ เม่ือพบปัญหาก็จะสืบหาเหตุ
แห่งปัญหา เม่ือพบเหตุแห่งปัญหาก็จะสืบต่อไปวา่จะมีอะไรเกิดข้ึนบา้ง 
1.1.4.  การคิดมุ งกุศล ( อุปปาทกมนสิการ ) 
ไดแ้ก่ การคิดมุ่งเฉพาะไปสู่ส่ิงท่ีดี ท่ีงาม ตดัขาดจากส่ิงชัว่ร้าย หรือ ไร้สารมุ่งไม่ท าให้
เกิดทุกข ์แก่ตนเองและผูอ่ื้นมุ่งแต่ใหต้นเองและผูอ่ื้นมีความสุขท่ีแทจ้ริง 
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1.2. วธีิการคดิในพทุธศาสนา 
วธืิคิดในพุทธศาสนาเป็นความคิดท่ีแยบยลซ่ึงน าเอาหลกัการการคิดแบบแยบยล(โยนิโส

มนสิการ) มาเป็นแนวทางในการก าหนดวธีิการคิดท่ีมีวธีิการแตกต่างกนัออกไปท่ีสรุปไดส้ าคญั 10 
วธีิ คือ (พระพรหมคุณากร, 2549) 

1. วธีิคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจยั 
2. วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
3. วธีิคิดแบบสามญัลกัษณ์ 
4. วธีิคิดแบบอริยสัจจ ์( คิดแบบแกปั้ญหา ) 
5. วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ 
6. วธีิคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก 
7. วธีิคิดแบบรู้คุณค่าแท ้– คุณค่าเทียม 
8. วธีิคิดแบบเร้าคุณธรรม 
9. วธีิคิดแบบอยูก่บัปัจจุบนั 
10. วธีิคิดแบบวภิชัชวาท 

 
2. เปรียบเทยีบลกัษณะวธีิการคดิทางพทุธศาสนากบัการคดิอ่ืนๆ 
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Old Version*1 New Version*2 Budhism Version*3 
6.การประเมิน 

( Evaluation ) 
6.การสร้างสรรค ์

( Creating ) 
              6.ทางแกไ้ข 

( มรรค ) 
5.การสังเคราะห์ 
( Synthesis ) 

5.การประเมิน 
( Evaluation ) 

5.ปัญญา 
( ปัญญา ) 

4.การวเิคราะห์ 
( Analysis ) 

4.การวเิคราะห์ 
( Analysing ) 

4.ปัญหา 
( ทุกข ์) 

3.การน าไปใช ้
( Application ) 

3.การประยกุตใ์ช ้
( Applying ) 

3.ตอ้งการ 
( ตณัหา ) 

2.ความเขา้ใจ 
( Comprehension ) 

2.ความเขา้ใจ(ง่าย) 
( Understanding ) 

2.รู้สึก 
( เวทนา ) 

1.ความรู้ 
( Knowledge ) 

1.ความระลึกได ้
( Remembering ) 

1.รับรู้ 
( ผสัสะ ) 

*1 Bloom’s Taxonomy 1956 
*2 Anderson and Krathwohl’s Taxonomy 2000 
*3 พระพรหมคุณากรณ์, 2549 

 
3. การปฏบัิติและทกัษะในการคดิเชิงพทุธศาสนา 
 ในการเรียนการสอนวชิาน้ีด าเนินการโดยยดึหลกัการเรียนการเรียนการสอนดงัต่อไปน้ี  
 3.1. เป็นการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( Problem Based Learning ) 
 3.2. ใชท้ฤษฏีการเรียนรู้โดยผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ( Constructivism ) 
 3.3. เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างทกัษะความคิดโดยการเรียนรู้เป็นทีม ( Cooperative Learning ) 
 3.4. สร้างประสบการณ์และทกัษะความคิดจากการแสวงหาความรู้ขอ้มูล ข่าวสาร ฝึกทกัษะ
ในการรับรู้ รู้สึก ตอ้งการ ปัญหา ปัญญา ทางแกไ้ข จากเหตุการณ์สมมติ ( Scenario ) 
 3.5. เป็นการเรียนการสอนโดยอา้งอิงจากส่ือการเรียนรู้หลากหลาย ทั้งในหอ้งเรียนและนอก
หอ้งเรียน 
 3.6. นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเขา้รับการฝึกทกัษะทางความคิดอยา่งสม ่าเสมอ 
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4.ประโยชน์ของการคดิเชิงพทุธศาสนา 
 นกัศึกษาท่ีผา่นกระบวนการเรียนรู้แลว้จะตอ้งสามารถ 

4.1. สามารถแสดงความรู้ความเขา้ใจในกระบวนความคิดตามแนวพุทธศาสนาได้ 
4.2. สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ท่ีก าหนดและสามารถน าไปใชใ้นชีวติ

จริงได ้
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แบบฝึกหัด  

 

แบบฝึกหัดคร้ังที ่……/2553 
 

ช่ือนักศึกษา……………………… รหัสประจ าตัว…………….. 

 

(1) นักศึกษาได้รับความรู้อะไรเพิม่ขึน้  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

(2)  นักศึกษาเกดิการเรียนรู้อะไรเพิม่ขึน้  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



 7 

 
(3)  นักศึกษามแีนวทางในการน าความรู้และการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั  
      หรือไม  อย างไร  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

(4)  นักศึกษามทีศันคติอะไรทีเ่ปลีย่นไปทีอ่าจส งผลต อการ เปลีย่นแปลงพฤติกรรมของ 
      นักศึกษา 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



 8 

 


