
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา เรื่อง การท าสังคายนา 
รหัสวิชา  ส 21103     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  1    เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ ส 1.1 ม.1/1 อธิบายการเผยแพร่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย 
 

3. สาระส าคัญ 
 การสังคายนา เป็นการรวบรวมเรียบเรียงพระธรรมวินัย จัดเป็นหมวดหมู่ ซึ่งการท าสังคายนาแต่ละ
ครั้งล้วนมีสาเหตุของการจัดท า และมีพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นประธาน 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 - การสังคายนา 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและสาเหตุในการสังคายนาได ้
 2. บอกข้อมูลเกี่ยวกับพระสงฆ์ผู้เป็นประธาน สถานที่ และผู้อุปถัมภ์ในการสังคายนาได้ 
 

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูขออาสาสมัครนักเรียนจ านวน 10 คน ออกมายืนเข้าแถวหน้าชั้นเรียนเพ่ือเล่นเกมผู้สื่อข่าว โดย

ปฏิบัติดังนี้ 
 1) ครูแจกกระดาษซึ่งมีข้อความสั้น ๆ ความยาวประมาณ 3-4 บรรทัด ให้แก่นักเรียนคนที่ 1 

ของแถว 
 2) ให้นักเรียนคนที่ 1 ของแถวอ่านข้อความให้คนที่ 2 ฟัง แล้วให้คนที่ 2 เก็บใจความส าคัญ

แล้วเล่าให้คนที่ 3 ฟัง คนที่ 3 เก็บใจความส าคัญแล้วเล่าให้คนที่ 4 ฟัง ท าเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงคนที่ 10 
 3) ให้นักเรียนคนที่ 10 ของแถวออกไปเล่าข้อความที่ได้รับการถ่ายทอดมากสมาชิกคนที่ 1-9 

ของกลุ่ม ซึ่งแต่ละคนจะเล่าข้อความแตกต่างกันไปไม่เหมือนกัน จากนั้นให้นักเรียนคนที่ 1 ของแถวอ่าน
ข้อความที่ได้รับจากครูเป็นล าดับแรก ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างจากใจความที่สมาชิกคนที่ 10 เล่าหน้าชั้น
เรียน 

2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การถ่ายทอดความรู้ด้วยการบอกเล่าข้อมูลสืบต่อ ๆ กันไปหลาย ๆ 
ทอดอาจจะท าให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปได้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่นเดียวกับพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นค า
สอนของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์สาวกได้รับการถ่ายทอดกันมาตามล าดับนั้นอาจจะมีความแตกต่างกัน จึงเป็น
ที่มาของการท าสังคายนา 

3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายความหมายของการสังคายนา และลักษณะเด่นของการท าสังคายทั้ง 10 ครั้ง ให้นักเรียน

ฟังโดยเน้นเฉพาะประเด็นส าคัญ 
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง 

ปานกาลาง ค่อนข้างอ่อน และอ่อน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ เรื่อง การท าสังคายนา จากหนังสือ
หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน 
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3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง การท าสังคายนา ซึ่งประกอบด้วยตอนที่ 1 จ านวน 
10 หัวข้อย่อย คือ การสังคายนาครั้งที่ 1-10 และตอนที่ 2 จ านวน 2 ข้อ โดยให้โอกาสแก่ผู้เรียนอ่อนได้เลือก
หัวข้อย่อยในใบงานก่อน 

4. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มตอบค าถามตามหัวข้อย่อยที่ตนรับผิดชอบ แล้วน าค าตอบมาอภิปราย
ร่วมกันในกลุ่มจนได้ค าตอบที่สมบูรณ์และมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 

5. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1.1 โดยให้แต่ละกลุ่มตรวจค าตอบและให้คะแนนกันเองหรือผลัดกัน
ตรวจระหว่างกลุ่มตามความเหมาะสม 

6. ครูให้นักเรียนแต่ละคนท ากิจกรรมฝึกทักษะ : กิจกรรมที่ 1 แจกแบบวัดฯ เป็นการบ้าน เสร็จแล้ว
น าส่งครูตามก าหนดเวลาที่ตกลงกัน 

7. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญของการท าสังคายนาครั้งที่ 1-10 

 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม.1 
 3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ม.1  
 4. ตัวอย่างข้อความสั้น ๆ 
 5. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การท าสังคายนา 
 6. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 
10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

แบบทดสอบกอ่นเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 

ประเมินตามสภาพจริง 

ตรวจใบงานที่ 1.1 ใบงานที่ 1.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ2 ผ่านเกณฑ์ 
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สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................. ................ 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ............................................................................ .... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................ .......................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........ 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ........................................................................................ ...........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................... ................................................................................... .... 

 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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เอกสารประกอบการสอน 
 
 
 

ตัวอย่างข้อความสั้น ๆ 
 
 
 

ข้อความที่ 1 
 
 สังคายนามีความหมายว่า การสวดพร้อมกันหรือร่วมกันสวด ด้วยเหตุผลว่า พระสงฆ์ทั้งหลายท่านได้
พิจารณาประเด็นต่าง ๆ แห่งพระธรรมวินัย เมื่อตกลงเห็นพร้อมกันแล้ว ก็ร่วมสวดพร้อมกันเพ่ือทรงจ าต่อไป 
เนื่องจากการนี้เป็นการรวบรวมหรือจัดหมู่แห่งพระธรรมวินัยให้เป็นระบบ เพราะฉะนั้น ค าว่า “สังคายนา” จึง
มีความหมายถึง “การร้อยกรอง” หรือ “การจัดหมวดหมู่” พระธรรมวินัยได้อีกด้วย 
 

ข้อความที่ 2 
 
 อริยสัจ 4 ช่วยให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ท าให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา และปัญญาท่ีเป็นเครื่องน าทาง
ของชีวิต ชีวิตด าเนินไปตามปัญญาย่อมสงบสุข ไม่เห็นแก่ตัว จิตใจก็ค านึงถึงผู้อ่ืน พร้อมจะรับรู้ความสุขความ
ทุกข์ของเพ่ือนร่วมโลก ก่อให้เกิดความกรุณาขึ้นแล้วบ าเพ็ญทานให้เป็นประโยชน์สุขแก่คนทั่ว ๆ ไปรวมทั้งสัตว์
ทั้งหลายด้วย 
 

ข้อความที่ 3 
 
 คิหิสุข คือ ความสุขของชาวบ้าน อันเป็นความสุขที่บุคคลทั่วไปพึงมี ได้แก่ 
 (1) อัตถิสุข หมายถึง ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ 
 (2) โภคสุข หมายถึง ความสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ 
 (3) อนณสุข หมายถึง ความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้สิน 
 (4) อนวัชชสุข หมายถึง ความสุขที่เกิดจากการประพฤติในสิ่งที่ไม่มีโทษ 
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ใบงานที่ 1.1   
การท าสังคายนา 

 
ตอนที่ 1 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มเลือกตอบค าถามเกี่ยวกับการท าสังคายนา  
          ครั้งที่ 1-10 ตามประเด็นที่ก าหนด 
 

การ
สังคายนา

ครั้งที่ 

สาเหตุ ผู้เป็น
ประธาน
และคณะ 

จ านวน
พระสงฆ์ท่ี
เข้าร่วม 

สถานที่ เวลาที่
กระท า 

ผู้อุปถัมภ์ 

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

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

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

..................................... 

..................................... 

..................................... 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

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

..................................... 

..................................... 

..................................... 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 
4 ..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 
5 ..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 
6 ..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 
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การ
สังคายนา

ครั้งที่ 

สาเหตุ ผู้เป็น
ประธาน
และคณะ 

จ านวน
พระสงฆ์ท่ี
เข้าร่วม 

สถานที่ เวลาที่
กระท า 

ผู้อุปถัมภ์ 

7 ..................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 
8 ..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 
9 ..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 
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ตอนที่ 2  ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. การสังคายนา หมายความว่าอย่างไร 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
 
2. การสังคายนาที่ได้จัดขึ้นในประเทศไทย มีจ านวนทั้งสิ้นกี่ครั้ง ได้แก่ครั้งที่เท่าไร และกระท าที่ใดบ้าง 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา  
เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
รหัสวิชา  ส 21103     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่    เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ ส 1.1 ม.1/1 อธิบายการเผยแพร่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย 
 

3. สาระส าคัญ 
 พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศไทยในยุคเถรวาทสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ส่งผลให้
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละยุคได้ 
  

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
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 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกช่ัวโมง 

ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูน าภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ

ภาพนั้น ๆ เช่น นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพนั้น ๆ เช่น 
 - ภาพนั้นคือภาพอะไร 
 - ภาพนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร 
โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ภาพต่าง ๆ นั้นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 
1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1) ร่วมกันศึกษาความรู้ เรื่อง การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเข้สู่ประเทศไทยแต่ละยุค ดังนี้ 
 1) ยุคเถรวาทสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช 
 2) ยุคมหายาน 
 3) ยุคเถรวาทแบบพุกาม 
 4) ยุคเถรวาทแบบลังกาวงศ์ 
  - สมัยสุโขทัย 
  - สมัยล้านนา 
  - สมัยอยุธยา 
  - สมัยธนบุรี 
  - สมัยรัตนโกสินทร์ 
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 โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS 
Lite หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติมห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลงใน
แบบบันทึกการอ่าน 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยแต่ละ
ยุค 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย โดย
ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหมุนเวียนกันท าหน้าที่ในการตอบค าถามแต่ละข้อในใบงาน ดังนี้ 

 - สมาชิกคนที่ 1 อ่านค าถามและแยกแยะสิ่งที่เป็นประเด็นส าคัญของค าถาม 
 - สมาชิกคนที่ 2 วิเคราะห์หาแนวทางในการตอบค าถามหรืออธิบายแนวค าตอบ 
 - สมาชิกคนที่ 3 รวบรวมข้อมูลและเขียนค าตอบ 
 - สมาชิกคนที่ 4 ตรวจค าตอบ และแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายทบทวนความรู้ให้กันฟัง สมาชิกที่เก่งช่วยเหลือสมาชิกที่เรียน

อ่อนจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 
5. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1 
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจค าตอบในใบงานที่ 1.2 ตามเฉลยที่ครูแจกให้ แล้วให้แต่ละกลุ่ม

รว่มกันทบทวนความรู้เพื่อเตรียมการแข่งขันตอบค าถามในชั่วโมงเรียนต่อไป 
7. ครูและนักเรียนเตรียมการแข่งขันตอบค าถาม ครูจัดโต๊ะแข่งขันโดยแยกกันตามความสามารถโต๊ะ

ละ 4 คน ดังนี้ 
 - โต๊ะหมายเลข 1 เป็นโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถในระดับเก่ง 
 - โต๊ะหมายเลข 2 เป็นโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถในระดับปานกลาง

ค่อนข้างเก่ง 
 - โต๊ะหมายเลข 3 เป็นโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถในระดับปานกลาง

ค่อนข้างอ่อน 
 - โต๊ะหมายเลข 4 เป็นโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถในระดับอ่อนในกรณีที่

นักเรียนมีจ านวนมาก โต๊ะหมายเลข 1, 2, 3 และ 4 อาจจะซ้ ากันหลายโต๊ะเพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาส
แข่งขัน 

8. ครูเริ่มการแข่งขัน ดังนี้ 
 1) ครูแจกซองค าถามให้ทุกโต๊ะ ซึ่งมีค าถามเท่ากับจ านวนนักเรียนครูควรชี้แจงให้นักเรียน

ทราบว่า ทุกคนผลัดกันเป็นผู้อ่านค าถาม ขอให้อ่านช้า ๆ ชัด ๆ ผู้อ่านค าถามมีหน้าที่อ่านเฉลยและให้คะแนนผู้
ที่ตอบถูกตามล าดับ ครูจะต้องมีค าเฉลยที่ชัดเจนใส่ซองให้นักเรียนควบคู่ไปกับค าถาม โดยค าถามแต่ละข้อนั้น
ครูควรเป็นผู้ก าหนดเวลาต่อข้อก็ได้ 

2) เริ่มการแข่งขัน 
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 - นักเรียนคนที่ 1 หยิบซองค าถาม 1 ซอง เปิดซองอ่านค าถามแล้ววางลงกลางโต๊ะ 
 - นักเรียนอีก 3 คน แข่งขันกันตอบค าถาม โดยเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ

ของตนส่งให้คนที่ 1 อ่าน 
 - คนที่อ่านมีหน้าที่ให้คะแนนตามใบเฉลย โดยผู้ที่ตอบถูกจะได้ 2 คะแนน 
 - สมาชิกในทีมแข่งขันผลัดกันท าหน้าที่อานค าถามโดยให้ทุกคนได้ตอบค าถาม

จ านวนเท่ากัน 
 - ให้ทุกคนรวมคะแนนของตนเอง โดยมีสมาชิกทุกคนในกลุ่มรับรองร่วมกันว่า

ถูกต้องอาจจะให้เซ็นชื่อรับรองด้วยก็ได้ 
 - สมาชิกทุกคนกลับเข้ากลุ่มแล้วน าคะแนนมารวมกันแล้วหารเฉลี่ย 
 - ครูประกาศชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับ 

 9. ครูให้นักเรียนแต่ละคนท ากิจกรรมตามตัวชี้วัด : กิจกรรมที่ 1.2 จากแบบวัดฯ เป็นการบ้าน เมื่อท า
เสร็จแล้วน าส่งครูตามก าหนดเวลาที่ตกลงกัน 
 10. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 2 

  
ขั้นที่ 3 ข้ันสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละยุค 

 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม.1 
 3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ม.1  
 4. หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 5. เอกสารประกอบการสอน 

6. บัตรภาพ 
7. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
8. ห้องสมุด 
9. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
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10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 1.2 ใบงานที่ 1.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
................................................................. ...................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................ ........................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
.................................................................. ..................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 .......................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... ................................................................................................. .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ........................................................................................................................ ...........................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................................... 

 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ใบงานที่ 1.2  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้แก่อะไรบ้าง 
   ........................................................................................................................................................................  
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
2. พระภิกษุคณะใดที่เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิ รวมทั้งประเทศไทยและ 
   มีหลักฐานส าคัญอะไรบ้าง 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................  
3. หลักฐานที่แสดงว่า อาณาจักรศรีวิชัยนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ได้แก่ อไรบ้าง 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
4. หลักฐานส าคัญท่ีแสดงว่า ประชาชนในอาณาจักรละโว้ (ลพบุรี) นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน 
   ได้แก่ อะไรบ้าง 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
5. เพราะเหตุใด พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์จึงเป็นที่เคารพเสื่อมใสในสมัยสุโขทัย 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
6. หลักฐานที่แสดงว่า พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามายังดินแดนภาคเหนือของไทย ได้แก่ อะไรบ้าง 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
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7. ในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศได้มีความสัมพันธ์ทางด้านศาสนากับลังกาอย่างไร 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ..................................................................................................................................... ................................... 
   ........................................................................................................................................................................ 
 
8. สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมีพระราชกรณียกิจที่ส าคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เด่นชัดอย่างไรบ้าง 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
9. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงการท านุบ ารุง 
   พระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................  
10. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชกรณียกิจส าคัญที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ 
   พระพุทธศาสนาอย่างไร 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา  
เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 
รหัสวิชา  ส 21103     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  1  เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ ส 1.1 ม.1/2 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว 
 

3. สาระส าคัญ 
 พระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อสังคมไทย ในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติไทย เป็นสถาบันหลักของ
สังคมไทย มีผลต่อสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และครอบคลุมสังคมไทย 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 คามส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็น 
  - ศาสนาประจ าชาติ 
  - สถาบันหลักของสังคมไทย 
  - สภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติไทยได้ 
 2. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยได้ 
 3. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และครอบคลุมสังคมไทยได้ 
  

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1  เตรียมการ 
1. ครูจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ และสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียน เรื่อง 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 
2. ครูอธิบายวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนให้นักเรียนเข้าใจ และเน้นย้ าให้นักเรียน

ปฏิบัติตามค าสั่งในศูนย์การเรียนอย่างเคร่งครัด และช่วยเหลือกันตลอดการปฏิบัติกิจกรรม 
 
ขั้นที่ 2 เข้าสู่บทเรียน 
1. ครูให้นักเรียนดูภาพพุทธศาสนิกชนท ากิจกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน แล้วให้นักเรียน

ตอบค าถามต่อไปนี้ 
 - ภาพดังกล่าว มีความส าคัญอย่างไร 
 - ภาพดังกล่าว เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร 
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า พระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อสังคมไทย 
3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
4. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) ร่วมกันศึกษาความรู้ในศูนย์การเรียน เรื่อง 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย โดยหมุนเวียนเข้าศึกษาตามศูนย์การเรียน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
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 - ศูนย์ฯ ที่ 1 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย 
 - ศูนย์ฯ ที่ 2 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย 
 - ศูนย์ฯ ที่ 3 พระพุทธศาสนาเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และครอบคลุมสังคมไทย 
5. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้เปลี่ยนกลุ่มไปศึกษา

ความรู้ในศูนย์การเรียนอ่ืน ๆ ตามล าดับ ส าหรับนักเรียนกลุ่มที่ปฏิบัติกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ที่ 1 -3 เสร็จ
เรียบร้อยก่อนก าหนดให้ท ากิจกรรมเสริมในศูนย์ฯ ส ารอง 

  
ขั้นที่ 3 ข้ันสรุปและประเมินผล 
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการศึกษาความรู้เรื่อง ความส าคัญของ

พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 
2. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอประเด็นส าคัญจากการศึกษาความรู้จากศูนย์การเรียนหน้าชั้น

เรียน กลุ่มละ 1 หัวข้อ โดยให้เพื่อนกลุ่มอ่ืนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างกันออกไป 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย 

 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. เอกสารประกอบการสอน 

2. บัตรภาพ 
 
10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
........................................................................................ ............................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................ ........................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
.................................................................. ..................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 .......................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... ................................................................................................. .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ........................................................................................................................ ...........................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................................... 

 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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เอกสารประกอบการสอน 
 

 
 

ศูนย์การเรียน เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 
 

 
บัตรค าสั่ง 

 
 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในศูนย์การเรียน ดังนี้ 
  1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้ จากศูนย์การเรียน เรื่อง ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 3 ศูนย์ ดังนี้ 
  - ศูนย์ฯ ที่ 1 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ 
  - ศูนย์ฯ ที่ 2 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย 
  - ศูนย์ฯ ที่ 3 พระพุทธศาสนาเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตนตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  1) ศึกษาบัตรเนื้อหา 
  2) ท าบัตรค าถาม 
  3) ตรวจค าตอบจากบัตรเฉย ถ้าไม่ถูกต้องให้กลับไปศึกษาหาความรู้ในบัตรเนื้อหาใหม่แล้ว
แก้ไขให้ถูกต้อง 
  4) ประชุมสรุปความรู้ 
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ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย 

บัตรเนื้อหา 
 พระพุทธศาสนาอยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมาหลายศตวรรษ ประวัติศาสตร์ไทยจึงมีเรื่องราวเกี่ยวพันกับ
พระพุทธศาสนาอยู่เสมอ นับตั้งแต่คนไทยสามารถรวมตัวกันก่อตั้งอาณาจักรของตนเองขึ้นมา พระพุทธศาสนา
ได้เข้ามามีบทบาทตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ า
ชาติโดยไม่เปลี่ยนแปลงไปยึดถือศาสนาอ่ืนใดเป็นศาสนาประจ าชาติ ทั้งนี้เหตุผลของการนับถือยอมรับ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย ดังนี้ 
 1. คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับนับถือ 
 การยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาของคนไทยมีมาแต่อดีต สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้พระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาอันดับแรก ๆ ที่สังคมรู้จักและคุ้นเคย แม้ภายหลังจะมีศาสนาอื่นเผยแผ่เข้ามาบ้าง หรือแม้สังคมไทย
จะเปิดกว้างให้มีการเผยแผ่ศาสนาต่าง ๆ ได้ตามใจชอบ แต่ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยประมาณร้อยละ 95 ก็
เลือกนับถือพระพุทธศาสนา 

2. มีสัญลักษณ์แทนพระพุทธศาสนาในสถานที่ราชการ 
นอกเหนือจากพระบรมฉายาลักษณ์ และธงชาติไทยแล้ว สถานที่ราชการซึ่งเป็นของรัฐส่วนใหญ่มักจะ

มีพระพุทธรูปอันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาประดิษฐานไว้ 
3. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทะมามกะและอัครศาสนูปถัมภก 
พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะตามขัตติยราชประเพณี 

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันพุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 2 มาตรา 9 ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและ
ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกเท่ากับเป็นการก าหนดให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีพระพุทธศาสนาอยู่เคียงคู่รวมทั้ง
เป็นหลักประกันว่า พระประมุขของชาติเป็นชาวพุทธ นับถือศาสนาร่วมกับประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ 

4. ก าหนดให้วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันหยุดราชการ 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ นั้น ทางราชการได้ก าหนดให้เป็นวัดหยุดทั่วประเทศ เพ่ือเปิด

โอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มีเวลาไปปฏิบัติศาสนกิจ อันย้ าให้เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 
แม้นานาชาติทั่วโลกก็รับทราบว่าวันดังกล่าวนี้ ทางราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจนบริษัทเอกชนส่วนใหญ่จะ
หยุดท าการ ทั้งนี้วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่ราชการก าหนดให้เป็นวันหยุด ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบู
ชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา โดยในวันดังกล่าว นอกจากทางราชการจะเป็นแกนน าในการจัดศาสนพิธีใน
สถานที่บางแห่งแล้ว ยังรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนไปปฏิบัติศาสนากิจที่วัดและลด ละ เลิก ความประพฤติ
เสียหายทั้งปวง 

 
ที่มา : วิทย์ วิศทเวทย์ และเสถียรพงษ์ วรรณปก. 2552. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1  
       พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. 
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ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย 
 
 

บัตรค าถาม 
 
 
1. บอกเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยนับถือพระพุทธศาสนาประมาณร้อยละ 95 มาอย่างน้อย 2 ข้อ 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
 
2. ระบุรายละเอียดในธงพระพุทธศาสนาที่ประดับคู่ธงชาติไทยในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
 
3. สถาบันพระมหากษัตริย์มีส่วนช่วยธ ารงให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่ชาติไทยได้อย่างไร 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
 
4. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ 
   วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551 โดยห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
   วันใด 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
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ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2 
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย 

 
 

บัตรเนื้อหา 
 

 
 สถาบันหลักของไทยมี 3 สถาบัน ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้ง 
3 สถาบันนี้ต่างเกื้อหนุนค้ าจุนกันเสมือนหนึ่งเป็นโครงสร้างอันแข็งแกร่งให้สังคมไทยและชาติไทยด ารงอยู่ได้
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่มีบทบาทอย่างสูงในการควบคุมพฤติกรรม
ของผู้คนในสังคมไทย ทั้งนี้เหตุผลที่ท าให้สถาบันพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของสังคมไทย 
เนื่องมาจาก 
 1. พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่ชาติไทย 
 พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิอันเป็นที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบันนับตั้งแต่
พุทธศตวรรษที่ 3 อาณาจักรชาติไทยต่าง ๆ ล้วนสืบทอดพระพุทธศาสนาไว้ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัย
ธนบุรี จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไว้อย่างม่ันคง จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่ชาติไทย 
 2. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะ 
 ในประวัติศาสตร์ของชาติอ่ืน กษัตริย์ที่ปกครองประเทศในแต่ละสมัยมักจะนับถือศาสนาต่างกัน แต่
พระมหากษัตริย์ไทยทุกสมัยล้วนเป็นพุทธมามกะ โดยราชประเพณี ก่อนที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์จะ
ขึ้นครองราชย์ จะมีพระราชประเพณีให้ออกผนวชชั่วคราวเพ่ือศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน า
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศ แม้ในกรณีที่ไม่สามารถออกผนวชก่อนขึ้นเสวยราชสมบัติก็
ต้องออกผนวชหลังจากข้ึนครอบราชย์แล้ว ดังกรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้น 
 3. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 
 พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความส าคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา โดยทรงถือเป็น
พระราชภารกิจส าคัญ พระราชภารกิจที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา อาทิ ทรงสร้างวัด 
ปฏิสังขรณ์วัด และปูชนียสถานต่าง ๆ ทรงอุปถัมภ์การศึกษาพระพุทธศาสนา ทรงส่งเสริมการปฏิบัติธรรมทรง
ยกย่องพระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญในพระปริยัติและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติให้ด ารงสมณศักดิ์ตามความสามารถและ
ความเหมาะสม ทรงสนับสนุนการสังคายนา ดังที่พระมหากษัตริย์บางพระองค์ได้ทรงสนับสนุนอุปถัมภ์การ
สังคายนา (ดังในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 9 เป็นต้น) และทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่างของชาวพุทธที่ดี 
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 4. รัฐบาลไทยส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนา 
 เมื่อประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตย พระราชอ านาจและ
พระราชภารกิจ ในการอุปถัมภ์บ ารุงพระศาสนาของพระมหากษัตริย์แต่เดิมก็ถูกมอบหมายให้รั ฐบาลท าหน้าที่
สืบแทนต่อไป เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ทั้งด้านการศึกษาและด้าน
การปฏิบัติพระศาสนา โดยก าหนดเป็นนโยบายที่แน่นอนและปฏิบัติให้บรรลุผลตามนโยบายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้
โดยการด าเนินงานผ่านทางหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอาทิ กระทร วงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงมหาดไทยและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น 
 
ที่มา : วิทย์ วิศทเวทย์ และเสถียรพงษ์ วรรณปก. 2552. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1  
       พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. 
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ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2 
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย 

 
 

บัตรค าถาม 
 
 
1. สถาบันหลักตามโครงสร้างของสังคมไทยที่มีส่วนช่วยค้ าจุนให้สังคมไทยและชาติไทยด ารงอยู่ 
   มาจนถึงปัจจุบันประกอบด้วยสถาบันใดบ้าง 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................. ...................................... 
 
2. เหตุผลส าคัญท่ีท าให้สถาบันพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมไทยคืออะไร 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................. ................. 
 
3. “พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก” หมายความว่าอย่างไร 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................. ...................................... 
 
4. หน่วยงานของรัฐบาลไทยที่มีนโยบายและการด าเนินงานที่เก่ียวกับการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
   ได้แก่หน่วยงานใดบ้าง 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
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ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3 
พระพุทธศาสนาเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และครอบคลุมสังคมไทย 

 
 

บัตรเนื้อหา 
 
 
 คนไทยส่วนใหญ่ภายในสังคมไทยเป็นชาวพุทธโดยก าหนด ไม่ต้องมีการประกาศเพราะวิถีชีวิตของคน
ไทยได้รับการผสมผสานกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธศาสนามาทุกยุคทุกสมัย สภาพแวดล้อม
รอบตัวทั้งทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคม ส่วนใหญ่มักได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ตั้งแต่เกิดจนตาย สภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทยอย่างแท้จริง ด้วย
เหตุผลดังนี้ 
 1. มีวัดและส านักสงฆ์มากมายท่ัวประเทศ 
 จากสถิติ พ.ศ.2522 ในประเทศไทยมีวัดประมาณ 35,271 วัด และส านักสงฆ์อีกจ านวนมาก มี
พระภิกษุและสามเณร ประมาณ 322,000 รูป ไม่นับพระภิกษุสามเณรผู้บวชชั่วคราว ทุกหมู่บ้านมีวัดประจ า
หมู่บ้าน แม้เมื่อจะก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ก็นิยมสร้างวัดไว้เป็นสถานที่บ าเพ็ญบุญทางพระศาสนาด้วย วัดจึง
นับเป็น “ศูนย์กลาง” ของสังคมไทยส่วนใหญ่มาแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 2. มีปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุมากมาย 
 เหตุที่วัดเป็นสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมสังคมไทยทั่วไป จึงมีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุส าคัญ ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาประดิษฐานเก็บรักษาอยู่มากมาย เช่น พระบรมธาตุไชยา พระปฐมเจดีย์ พระธาตุ
ดอยสุเทพ พระพุทธรูป ตู้พระไตรปิฎก วิหาร เป็นต้น 
 3. ประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ของคนไทย 
 มาจากพระพุทธศาสนาโดยตรง เช่น ประเพณีการอุปสมบท ประเพณีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ประเพณีทอดผ้าป่า ประเพณีทอดกฐิน และคติบางอย่างก็น าเอาแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้
ผสมผสานกลมกลืน เช่น การตั้งชื่อ โกนผมไฟ ขึ้นบ้านใหม่ ท าบุญอายุ งานศพ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา 
ประเพณีพิธีกรรมเหล่านี้อาจเป็นไปในรูปแบบอ่ืน นอกจากนี้จิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ก็อาจขาดการขัดเกลา
หรือมิได้ถูกหล่อหลอมให้มีลักษณะเป็นคนไทยอย่างที่เห็นเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้ 
 4. ลักษณะนิสัยและมารยาทของคนไทยส่วนใหญ่มีรากฐานจากพระพุทธศาสนา 
 คนไทยได้รับการยกย่องจากชาวต่างชาติว่าเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยดีงาม เช่น มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มี
น้ าใจ เมตตากรุณา เกรงใจ พร้อมให้อภัยคนอ่ืนเสมอ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นต้น คนไทยมีค าพูดติดปาก คือ “ไม่
เป็นไร” อันหมายถึง ไม่ถือโทษ ไม่อาฆาตมาตร้าย ให้อภัยอยู่เสมอ ลักษณะนิสัยเหล่านี้ล้วนหล่อหลอมมาจาก
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พระพุทธศาสนาอันเป็นสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมสังคมไทยอย่างกว้างขวาง ด้วยกิริยามารยาทนั้น คนไทยมี
กิริยามารยาทเรียบร้อย นุ่มนวล การไหว้ การกราบ มารยาทในการต้อนรับ การแต่งกาย ตลอดจนอิริยาบท
ของคนไทย ล้วนได้รับการชื่นชมจากทั่วโลก ทั้งนี้มารยาทเหล่านี้ล้วนมีพ้ืนฐานมาจากหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา เช่น หลักคารวธรรม หลักการปฏิสันถาร เป็นต้น 
 

5. ภาษาและวรรณคดีไทยมีอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา 
ภาษาไทยที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบันส่วนมากมี พ้ืนฐานมาจากภาษาสันสกฤต ซึ่ งเป็ นภาษาในทาง

พระพุทธศาสนา สังเกตได้จากชื่อ นามสกุล ชื่อบริษัท ห้างร้าน สถานที่ แม้กระทั่งชื่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
ตลอดจนวรรณคดีไทยต่าง ๆ มักมีแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวคิดหลัก โดยสะท้อนความเชื่อเรื่อง นรก 
สวรรค์ บุญ บาป กรรม สังสารวัฏ เป็นต้น 

6. การนับศักราช 
การนับศักราชอย่างเป็นทางการของประเทศไทยจะนับเป็น “พุทธศักราช” โดยพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริให้เปลี่ยนแปลงจากการนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศก มาเป็น
พุทธศักราช อันแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยให้ความส าคัญอย่างยิ่งยวดแก่พระพุทธศาสนา และประเทศไทย
เป็นประเทศเดียวในโลกที่ใช้วิธีการนับศักราชเช่นนี้ 

 
ที่มา : วิทย์ วิศทเวทย์ และเสถียรพงษ์ วรรณปก. 2552. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1  
       พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. 
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ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3 
พระพุทธศาสนาเป็นสภาพาแวดล้อมที่กว้างขวาง และครอบคลุมสังคมไทย 

 
 

บัตรค าถาม 
 
 
1. ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ได้แก่อะไรบ้าง ยกตัวอย่างอย่างน้อย  
   4 ตัวอย่าง 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................. ...................................... 
 
2. ประเพณีพิธีกรรมของคนไทยที่มาจากพระพุทธศาสนาโดยตรง ได้แก่อะไรบ้าง 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
 
3. ลักษณะนิสัยและมารยาทของคนไทยที่มีรากฐานจากพระพุทธศาสนา ได้แก่อะไรบ้าง 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................. ...................................... 
 
4. วรรณคดีของไทยได้รับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาอย่างไร 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา  
เรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตน และครอบครัว 
รหัสวิชา  ส 21103     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  1  เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ ส 1.1 ม.1/2 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่ มีต่อ
สภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว 
 

3. สาระส าคัญ 
 พระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อการพัฒนาตน และพัฒนาครอบครัว ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมี
ความสงบสุข 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 คามส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็น 
  - การพัฒนาตนและครอบครัว 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อการพัฒนาตนให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองได้ 
 2. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อการพัฒนาครอบครัวได้ 
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6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างบุคคลที่นักเรียนคิดว่า เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง แล้วให้นักเรียน

ร่วมกันวิเคราะห์การกระท าของบุคคลดังกล่าวว่า มีผลต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างไรบ้าง 
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า บุคคลที่เป็นคนดีนั้น ย่อมมีการกระท าที่สอดคล้องกับ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ไตรสิกขา ปธาน 4 มิตรแท้ มิตรเทียม มงคล (ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต) 
และบุคคลที่เป็นคนเก่งนั้น ย่อมมีการกระท าท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมอิทธิบาท 4 และพละ 5 

3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 2 ข้ันสอน 
1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนากับ

การพัฒนาตนและครอบครัว จากหนังสือเรียน แล้วร่วมกันสรุปสาระส าคัญ 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ช่วยกันท าใบงานที่ 1.3 เรื่อง การพัฒนาตนและ

ครอบครัว โดยใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในข้อ 1 มาเป็นพื้นฐานในการท าใบงาน 
3. สมาชิกแต่ละคู่ของกลุ่มผลัดกันอธิบายผลงานในใบงานที่ 1.3 ของตนให้สมาชิกอีกคู่หนึ่งฟัง แล้ว

ช่วยกันหลอมรวมผลงานเป็นของกลุ่ม และเพ่ิมเติมส่วนที่บกพร่องให้สมบูรณ์ 
4. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1.3 
5. ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่จะน าตนเองให้เป็นคนดีและคนเก่ง การพัฒนา

ครอบครัว แล้วบันทึกการปฏิบัติตนลงในสมุดบันทึกความดี จากนั้นรายงานผลการปฏิบัติตนต่อครูผู้สอนตาม
ก าหนดเวลาที่ตกลงกัน 

6. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
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ขัน้ที่ 3 ข้ันสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักปฏิบัติ

ตนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสามารถ และอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุขและครอบครัวมีความ
เจริญรุ่งเรือง 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 

2. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การพัฒนาตนและครอบครัว 
 
10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 1.3 ใบงานที่ 1.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุม่ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 

รอ้ยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง 
ประวัติและความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

แบบประเมินหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง
ประวัติและความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ................................................................................................................ ...................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 ........................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ......................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ...................................................................... 

 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ใบงานที่ 1.3 

การพัฒนาตนและครอบครัว 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา แล้วตอบค าถาม 
 

เรื่อง ชีวิตที่มีความสุข 
 

 เอ้ือเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่ ถึงแม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะมีฐานะปานกลางไม่ร่ ารวย แต่ก็พยายาม
หารายได้ส่งเอื้อเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อครั้งที่เอ้ือเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษานั้น เขาเป็นคนท่ีตั้งใจ
เรียน ประพฤติตนเป็นคนดี พูดจาสุภาพ ซื่อตรง ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน ชอบช่วยเหลืองานกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอ จึงเป็นที่รักใคร่ของครู-อาจารย์ และ
เพ่ือน ๆ ต่อมาเอ้ือสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐได้ เขามีความมานะพยายามเรียนจนจบ เอ้ือได้ท างาน
ในบริษัทแห่งหนึ่งพอมีรายได้มาเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นการตอบแทนพระคุณของท่าน ปัจจุบันฐานะของเอ้ืออยู่ใน
เกณฑ์ดีแตเ่ขาก็รู้จักใช้จ่ายเงิน พ่อแม่และเอ้ือ จัดได้ว่าเป็นครอบครัวตัวอย่าง เป็นครอบครัวที่มีการด าเนินชีวิต
อย่างมีความสุข 
 

ค าถาม 

1. เอ้ือใช้หลักธรรมใดในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีและคนเก่ง 

   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
2. เอ้ือน าหลักธรรมใดไปปฏิบัติจนส่งผลให้ครอบครัวเขาเป็นสุข 

   ........................................................................................................................................................................ 
   .................................................................................................................................................... .................... 
   ........................................................................................................................................................................ 
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3. พ่อแม่ของเอ้ือน าหลักธรรมใดไปปฏิบัติในการดูแลครอบครัว 

   ........................................................................................................................................................................ 
   ...................................................................................................................................................... .................. 
   ........................................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก 
เรื่อง พุทธประวัติ 
รหัสวิชา  ส 21103     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  1  เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ ส 1.1 ม.1/3 วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ จนถึงบ าเพ็ญทุกกรกิริยา หรือประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามท่ีก าหนด 
 

3. สาระส าคัญ 
 การศึกษาพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกกรกิริยา โดยใช้การวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
นั้นย่อมท าให้ได้ข้อคิดส าคัญซึ่งสามารถน ามาเตือนสติและเป็นหลักในการประพฤติตนอย่างเหมาะสม 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
  - ประสูติ 
  - เทวทูต 4 
  - การแสวงหาความรู้ 
  - การบ าเพ็ญทุกกรกิริยา 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ เสด็จออกผนวช ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา ประกาศพระศาสนา
จนถึงปรินิพพานได ้
 2. วิเคราะห์พุทธประวัติตอนประสูติ ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต 4 ทรงแสวงหาความรู้ และบ าเพ็ญทุก
กรกริยาได ้
  

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1  เตรียมการ 
นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
1. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ เพ่ือประเมินความรู้

เดิมของนักเรียน 
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ แล้วครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเรียนด้ วย

บทเรียนส าเร็จรูป โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งในบทเรียนส าเร็จรูปอย่างเคร่งครัด 
 
ขั้นที่ 2 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูน าภาพพุทธประวัติ มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 - ภาพที่ครูน ามาให้นักเรียนดูนั้น เป็นภาพพุทธประวัติตอนใด 
 - เหตุการณ์ในภาพดังกล่าว มีความส าคัญต่อชาวพุทธอย่างไรบ้าง 
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2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณต่อชาวโลก ทรงสั่งสอนแนว
ทางการด าเนินชีวิตที่ประเสริฐแก่บุคคลทั่วไป การศึกษาพุทธประวัติย่อมท าให้เห็นแบบอย่างการด าเนินชีวิตที่
ดีมีคุณค่า ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตได้ 

3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรม 
1. ครูแจกบทเรียนส าเร็จรูปให้นักเรียน คนละ 1 ชุด แล้วครูเน้นย้ าให้นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งใน

บทเรียนส าเร็จรูปอย่างเคร่งครัด 
2. นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้และตอบค าถามในบทเรียนส าเร็จรูป (ครูก าหนดเวลาประมาณ 30 

นาที หรือตามความเหมาะสม) 
3. ครูสุ่มนักเรียนออกมาตอบค าถามจากบทเรียนส าเร็จรูปในแต่ละกรอบ แล้วครูและนักเรียนช่วยกัน

ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
 ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป 

1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาพุทธประวัติ 
2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง พุทธประวัติ ในตอนที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
 - ตอนประสูติ 
 - ตอนตรัสรู้ 
 - ตอนประกาศพระศาสนา 
 - ตอนปรินิพพาน 
3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 5 ข้ันประเมินผล 
1. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องพุทธประวัติ โดยคิดคะแนนร้อยละ 60 จึง

จะถือว่าผ่านเกณฑ ์
2. ในกรณีที่นักเรียนบางคนไม่ผ่านเกณฑ์ให้กลับไปศึกษาบทเรียนส าเร็จรูปอีกครั้ง (นอกเวลาเรียน) 

จนกว่าจะผ่านเกณฑ์หรือครูอาจใช้วิธีอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนก็ได้ 
 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ 

2. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง พุทธประวัติ 
3. บัตรภาพ 
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10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแผ่นพับ เรื่อง พุทธ
ประวัติ 

แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง พุทธ
ประวัติ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ......................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ......................................................................................  
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 ................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................ .................................. 
................................................................................................ .............................................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................. .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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เอกสารประกอบการสอน 

 
 
 

บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง พุทธประวัต ิ
 

ค าชี้แจง   
 1. ให้นักเรียนอ่านและศึกษาท าความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละกรอบตามล าดับ ห้ามศึกษาข้ามกรอบเป็น
อันขาด 

 2. ให้นักเรียนตอบค าถามในแต่ละกรอบลงในกระดาษที่ครูแจกให้ โดยห้ามดูเฉลยหรือลอกค าตอบ
ของเพ่ือน 

 3. เมื่อนักเรียนตอบค าถามเสร็จแล้วให้ดูเฉลยในตอนท้ายของแต่ละกรอบ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน บทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองพุทธประวัติ 
ค าสั่ง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. บทวิเคราะห์ที่พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินเห็นช้างเผือก ตีความได้ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 

 1. พระโอรสในพระครรภ์ จะเป็นผู้มีปัญญามาก 

 2. พระโอรสในพระครรภ์ จะเป็นผู้มีบุญบารมีมาก 

 3. พระโอรสในพระครรภ์ จะเป็นผู้มีอาสวขยญาณสูง 

 4. พระโอรสในพระครรภ์ จะเป็นผู้มีปฏิญาณไหวพริบสูง 

2. พระเจ้าสุทโธทนะมีพระราชประสงค์ให้เจ้าชายสิทธัตถะด าเนินชีวิตตามข้อใด 

 1. เป็นศาสดาเอกของโลก    2. เป็นกษัตริย์ผู้ทรงอ านาจ 

 3. ศึกษาความรู้ในส านักต่าง ๆ ทุกด้าน  4. ตัดสินพระทัยด าเนินชีวิตด้วยพระองค์เอง 

3. สิ่งที่เป็นหลักฐานแสดงถึงอาสภิวาจาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศว่า เราเป็นผู้เลิศ เป็นผู้ยิ่งใหญ่  
   เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก คือข้อใด 

 1. ทรงนิมิตเสด็จไประกาศศาสนาในแคว้นมคธ 

 2. ทรงเป็นมหาบุรุษเอกท าประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้แก่โลก 

 3. ทรงเป็นผู้อยู่เหนือโลก คือ กามภูมิ รูปภูมิ และนรกภูมิ 
 4. ทรงประกาศหลักธรรม เรื่อง ความไม่ประมาท เป็นปัจฉิมโอวาท 

4. เหตุการณ์ที่ยกมาเปรียบกับการปฏิบัติตนตามแนวทางมัชฌิมาปฏิปทา จนได้ตรัสรู้ 
   เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ เหตุการณ์ใด 

 1. การประสูติของพระโอรส “ราหุล”  2. การทอดพระเนตรเห็นเทวทูต 

 3. พระอินทร์มาเทียบสายพิณ   4. การบ าเพ็ญทุกกรกิริยา 

5. หลักธรรมธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร คือ หลักธรรมที่ทรงแสดงแก่สาวกในข้อใด 

 1. ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5    2. พวกชฎิล 3 พี่น้อง 

 3. พระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธ   4. พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ 

6. พระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า คือใคร 

 1. พระราหุล     2. พระสารีบุตร 

 3. พระโกณฑัญญะ    4. พระโมคคัลลานะ 

7. สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คืออะไร 

 1. ไตรสิกขา     2. หลักธรรม 

 3. อริยสัจ 4     4. ทางดับทุกข์ 

8. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ผู้ใด 

 1. ปัญจวัคคีย์     2. อุทกดาบส รามบุตร 

 3. อาฬารดาบส กามโคตร    4. พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร 
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9. พุทธประวัติตอนทอดพระเนตรเห็นเทวทูตนั้น “เทวทูต” เปรียบเสมือนข้อใด 

 1. การเห็นในสิ่งที่ดีงาม    

 2. เทวดาที่สามารถบันดาลสิ่งต่าง ๆ ได้ 
 3. ผู้ที่น าสิ่งที่ดีงามมามอบให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะ 

 4. การเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ แล้วน ามาคิดจนเห็นความจริงว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ 

10. ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เรียกว่าอะไร 

 1. พุทธธรรม 

 2. หลักไตรลักษณ์ 
 3. มรรคมีองค์ 8 

 4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
 
 

****************************** 
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กรอบน า 
 

 นักเรียนคงจะเคยเรียนพุทธประวัติ อันหมายถึง ประวัติของพระพุทธเจ้ามาบ้างแล้ว และเพ่ือมิให้
นักเรียนเกิดความรู้สึกว่า ต้องเรียนบทเรียนนี้ซ้ า ๆ จนเกิดความเบื่อหน่าย เราลองมาทดสอบและล าดับความรู้
ของเราเป็นตอน ๆ เกี่ยวกับพุทธประวัติกันดีกว่า 

 พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับจิตใจของคนไทยและชาติไทยในด้านวัฒนธรรมขนบประเพณี มา
เป็นเวลานานพุทธศาสนิกชนทุกคนจึงควรทราบถึงประวัติ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาพุทธจริยวัตรอันเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนให้เกิดความสะอาด สว่าง และสงบ 

 ในอดีตกาลย้อนหลังก่อนพุทธศก 80 ปี ดินแดนนี้มีนามว่า “ชมพูทวีป” หมายถึง ดินแดนที่เป็น
ประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา ปากีสถาน บังกลาเทศ และภูฐาน ในปัจจุบัน ซึ่งประชาชนในยุคนั้นนับถือ
ศาสนาพราหมณ์ อันเป็นศาสนาเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 

 พระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายา พระราชธิดา
แห่งกรุงเทวทหะ ไม่นานนักพระนางสิริมหามายาก็ทรงพระครรภ์ และเมื่อใกล้ที่จะทรงมีพระประสูติกาล พระ
นางได้ทูลลา พระสวามี เพ่ือไปทรงมีประประสูติกาลที่บ้านเมืองของพระนางตามธรรมเนียมของอินเดีย
สมัยก่อน เมื่อขบวนเสด็จมาถึง “สวนลุมพินีวัน” (ปัจจุบัน คือ ต าบลรุมมินเด ประเทศเนปาล” ซึ่งอยู่กึ่งกลาง
ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ พระนางทรงประชวรพระครรภ์และประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละ เมื่อ
วันเพ็ญข้ึน 15 ค่ า เดือน 6 
 
 
 

ค าถามประจ ากรอบน า 
 

1. ชมพูทวีป หมายถึงดินแดนใด 

    ........................................................................................................................................................................  
 

2. พระนางสิริมหามายา ทรงประสูติพระโอรสที่ใด ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด 

    ........................................................................................................................................................................  
 

3. เพราะเหตุใด พระนางสิริมหามายาจึงต้องเดินทางกลับกรุงเทวหะเพ่ือประสูติพระโอรส 
    ........................................................................................................................................................................  
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กรอบที่ 1 ประสูต ิ
 

 จากการศึกษาพุทธประวัติตอนประสูติแล้ว ลองมาศึกษาดูสิว่า พราหมณ์ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลสมัยนั้นได้
ท านายลักษณะพระกุมารอย่างไร และพระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระราชประสงค์ต่อพระโอรสอย่างไร 

 พระโอรสน้อยได้รับการขนานพระนามว่า “สิทธัตถะ” อันมีความหมายว่า “ผู้ส าเร็จในสิ่งที่ประสงค์” 
และเม่ือทรงประสูติได้ 7 วัน พระราชมารดาก็สิ้นพระชนนม์ พระนางปชาบดีโคตมี พระมาตุจฉา จึงเป็นผู้ถวาย
การเลี้ยงดูต่อมา 

 พระเจ้าสุทโธทนะได้เชิญพราหมณ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญต าราท านายลักษณะได้ท านายลักษณะ
พระโอรสไว้เป็น 2 นัย คือ 

 1. ถ้าพระโอรสทรงครอบครองบ้านเมือง จะเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอ านาจ เป็นจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ 
 2. ถ้าเสด็จออกผนวช ก็จะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก 

 แต่พระราชประสงค์ของพระเจ้าสุทโธทนะมีเพียงประการเดียว คือ ทรงปรารถนาที่จะให้เจ้าชายสิทธัต
ถะได้ครองบ้านเมืองสืบต่อจากพระองค์ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงเจริญวัย พระเจ้าสุทโธทนะจึงทรงส่งพระราช
โอรสเข้าศึกษาในส านักครูวิศวามิตร จนจบหลักสูตรศิลปวิทยาแทบทุกแขนง และทรงมีพระปรีชาสามารถ
เหนือบรรดานักศึกษาอ่ืน ๆ 
 
 
 
 

ค าถามประจ ากรอบที่ 1 
 

1. ค าว่า “สิทธัตถะ” แปลว่าอะไร 

    ........................................................................................................................................................................  
 

2. เจ้าชายสิทธัตถะ ได้รับค าท านายอย่างไรบ้าง 

    ........................................................................................................................................................................  
 

3. พระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระโอรสด าเนินชีวิตอย่างไรในอนาคต 

    ................................................................................................................................ ........................................  
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กรอบที่ 2 ครองเรือน 
 

 เมื่อค าท านายพระลักษณะของพระโอรสสิทธัตถะออกมาเป็น 2 นัย นักเรียนคิดว่า ค าท านายในข้อใด
ถูกต้องลองติดตามศึกษาต่อไปนะคะ 

 พระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะครองราชย์สืบต่อจากพระองค์ 
พระองค์ทรงโปรดให้สร้างปราสาทพระราชวัง 3 ฤดู เพ่ือให้พระโอรสประทับอย่างพระเกษมส าราญ และทรง
ทูลขอพระราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะ ทรงพระนามว่า “พระนางพิมพา หรือยโสธรา” ให้ทรงอภิเษกสมรส
กับเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อทรงมีพระชนมายุ 16 พรรษา ทรงมีพระราชโอรส ซึ่งพระองค์พระราชทานพระนามว่า 
“ราหุล” แปลว่า “บ่วง” 

 ครั้งหนึ่งขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จพระพาสอุทยาน ได้ทอดพระเนตรเห็น “เทวทูตทั้ง 4” คือ คน
แก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ทรงคิดว่า ชีวิตของคนเราต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ และ
วิถีทางที่จะพ้นจากความทุกข์เช่นนี้ได้ก็คือ การสละเพศผู้ครองเรือน พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยเสด็จออก
ผนวชในตอนดึก ทรงตัดพระเมาลีถือเพศบรรพชิต ณ ริมฝั่งแม่น้ าอโนมา เมื่อมีพระชนมายุ 29 พรรษา 
 
 
 
 

ค าถามประจ ากรอบที่ 2 
 

1. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอภิเษกสมรสกับใคร เมื่อพระองค์มีพระชนมายุเท่าไร 

    ........................................................................................................................................................................  
 

2. เหตุการณ์ใดท่ีท าให้เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตัดสินพระทัยออกผนวช 

    ........................................................................................................................................................................ 
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กรอบที่ 3 บ าเพ็ญเพียร 
 

 วิธีการศึกษาของนักบวชสิทธัตถะ หลังจากทรงออกผนวชแล้วมีหลายวิธี ซึ่งวิธีการศึกษาของพระองค์
แสดงให้เห็นถึงพระพุทธจริยวัตรที่เราชาวพุทธควรน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่าง
ดี 

 1. ทรงเสด็จไปศึกษา ณ ส านักอาจารย์อาฬารดาบส และอุทกดาบส จนส าเร็จฌาน 8 ขั้นจนจบ
หลักสูตรของทั้งสองส านัก แต่ทรงเห็นว่า มิใช่ทางหลุดพ้นทุกข์ เพราะพระองค์ยังทรงรู้ได้ว่าจิตของพระองค์ยัง
ทรงมีความรัก ความชัง ความหลง อันเป็นกิเลสอยู่ จึงทรงอ าลาอาจารย์ทั้งสองเสด็จสู่ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม 

 2. ทรงบ าเพ็ญเพียรตามล าพังที่ต าบลอุรุเวลาเสนานิคมตามความเชื่อของนักบวชโยคี ของอินเดียสมัย
นั้น ที่นิยมการทรมานร่างกายให้ล าบากอย่างยิ่งยวด เรียกว่า “ทุกกรกิริยา” ขณะที่ทรงบ าเพ็ญทุกกรกิริยานั้น 
มีปัญจวัคคีย์ คือ พราหมณ์ทั้ง 5 ได้แก่ โฏณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ได้ตามคอยปรนนิบัติ 
คือ  
 วิธีการบ าเพ็ญทุกกรกิริยา มีข้ันตอนในการปฏิบัติ 3 ขั้นตอน คือ 

 - ขั้นที่ 1 กัดฟัน โดยเอาฟันกัดฟันไว้ให้แน่น 

 - ขั้นที่ 2 กลั้นลมหายใจ โดยเอาพระชิวหา (ลิ้น) กดพระตาลุ (เพดาน) ไว้ 
 - ขั้นที่ 3 อดอาหาร โดยลดการบริโภคอาหารลงเรื่อย ๆ จนในที่สุดไม่เสวยพระกระยาหารเลย 

 เมื่อทรงเห็นว่าวิธีการทรมานตนให้ล าบากอย่างยิ่งยวด ไม่ใช่ทางหลุดพ้นจากความทุกข์ท่ีทรงประสงค์ 
จึงทรงเลิกการบ าเพ็ญทุกกรกิริยา กลับเสวยพระกระยาหารใหม่ พระองค์ทรงเปรียบชีวิตเหมือนกับการดีดพิณ 
ถ้าขึงตึงเกินไปเสียงย่อมไม่ดัง หรือขาดได้ ถ้าขึงหย่อนเกินไป ก็ย่อมไม่มีเสียง สายพิณท่ีขึงปานกลาง ย่อมดีดได้
เสียงที่ไพเราะ ในที่สุดพระองค์ทรงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์โดยใช้ทางสายกลาง หรือ “มัชฌิมาปฏิปทา” 
 
 
 

ค าถามประจ ากรอบที่ 3 
 

1. การบ าเพ็ญทุกกรกิริยา หมายถึงอะไร 

    .......................................................................................................................................... .............................. 
 

2. ปัจจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่คอยปรนนิบัตินักบวชสิทธัตถะ ขณะทรงบ าเพ็ญทุกกรกิริยา คือใคร 

    .......................................................................................................................................... .............................. 
 

3. นักบวชสิทธัตถะเปรียบชีวิตของคนเราเหมือนกับสิ่งใด 

    ........................................................................................................................................................................  
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กรอบที่ 4 ตรัสรู ้
 

 เก่งมากที่นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนได้ถูกต้อง คราวนี้เราจะศึกษาเรื่องทางสาย
กลางที่นักบวชสิทธัตถะทรงปฏิบัติเพ่ือหลุดพ้นจากความทุกข์ พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างไรอยากทราบไหม ลอง
มาศึกษาถึงพระจริยวัตรของพระองค์ในเรื่องความอุตสาหะพากเพียร เพ่ือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนของ
นักเรียนต่อไปดีไหมคะ 

 หลังจากที่ทรงล้มเลิกการบ าเพ็ญทุกกรกริยา และกลับเสวยพระกระยาหารจนพระวรกายสมบูรณ์ดี
แล้ว ทรงเริ่มบ าเพ็ญเพียรทางจิต ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก แล้วตั้งพระทัยแน่แน่ว่า ถ้าไม่ส าเร็จทาง
พ้นทุกข์พระองค์จะไม่ยอมเสด็จลุกไปไหน แม้ว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งก็ตาม ขณะที่พระองค์ตรัสรู้ ทรงมี
พระชนมายุ 35 พรรษา 

 ในปฐมยาม พระองค์รู้ระลึกชาติหนหลังของพระองค์ได้ 
 ในยามที่สอง พระองค์ทรงรู้เห็นความเป็นไปในการเกิด การตายของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมามีทุกข์ สุข ดี
เลว ต่างกันก็ด้วย “กรรม” การที่บุคคลนั้น ๆ ได้เคยกระท าไว้แต่หนหลัง และทรงทราบต้นเหตุที่ท าให้ชีวิตของ
คนเราสุขบ้าง ทุกข์บ้างเพราะ “ตัณหา” 

 ในยามสุดท้าย พระองค์ทรงรู้แจ้งความความจริงอันประเสริจ 4 ประการ คือ “อริยสัจ 4” ได้แก่ ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ และมรรค 
 
 
 

ค าถามประจ ากรอบที่ 4 
 

1. “ถ้าไม่ส าเร็จทางพ้นทุกข์ จะไม่ยอมเสด็จลุกหนีไปไหน แม้ว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งก็ตาม” ประโยคนี้
แสดงให้เห็นถึงพระจริยวัตรของพระพุทธองค์ด้านใด 

    ........................................................................................................................................................................  
    ........................................................................................................................................................................  
 

2. นักบวชสิทธัตถะ ทรงรู้แจ้งถึงความจริงอันประเสริจ หมายถึงอะไร 

    ........................................................................................................................................................................  
    .......................................................................................................................................................... .............. 
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กรอบที่ 5 ทรงประกาศพระศาสนา 
 

 เมื่อตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาธรรมเป็นเวลา 7 สัปดาห์ ก่อนเสด็จไปเผยแผ่พระศาสนา โดย
เสด็จไปแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสีเป็นการแสดงปฐมเทศนา 
ธรรมที่ทรงแสดงเรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ซึ่งว่าด้วยแนวทางที่ไม่พึงปฏิบัติสองทาง คือ ตึงเกินไป 
และหย่อนเกินไป และแนวทางที่พึงปฏิบัติ คือ “ทางสายกลาง” (อริยมรรคมีองค์ 8) และ “อริยสัจ 4” 
หลังจากจบพระธรรมเทศนา โกณฑัญญะได้เกิด “ดวงตาเห็นธรรม” จึงทูลขอบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกใน
พระพุทธศาสนา ต่อมาอีกสี่ท่านที่เหลือ คือ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะและอัสสชิ ก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมและ
ทูลขอบวชตามล าดับ 

 จากนั้นได้มีผู้เลื่อมใสศรัทะาเข้ามาขอบวชเป็นจ านวนมาก ต่อมาไม่นานก็มีพระอรหันตสาวกของ
พระพุทธเจ้าจ านวน 60 รูป จึงทรงแยกย้ายกันไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังแคว้นต่าง ๆ 

 พระพุทธองค์เสด็จไปโปรดชฎิล (นักบวชเกล้าผม) 3 พ่ีน้อง พร้อมบริวาร 1,000 รูป จนขอบวชเป็น
พระสาวกของพระพุทธเจ้า พระเจ้าพิมพิสารถวายสวนไผ่ แล้วสร้างวัดเวฬุวันมหาวิหารส าหรับเป็นที่ประทับ
ของพระพุทธเจ้า นับเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา จากนั้นก็มีผู้มาขอบวชเป็นสาวก คือ พระสารีบุตร 
และพระโมคคัลลานะ ซึ่งต่อมา พระพุทธเจ้าแต่งตั้งให้พระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา มีความเป็นเลิศ
กว่าผู้อ่ืนทางปัญญา และพระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย เป็นเลิศกว่าผู้อื่นทางมีฤทธิ์มาก 

 ต่อมาอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดพระเชตะวัน และนางวิสาขาสร้างวัดบุพพารามถวายพระพุทธเจ้า
ด้วย 
 
 

ค าถามประจ ากรอบที่ 5 
 

1. ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ เรียกว่าอะไร 

    ........................................................................................................................................................................  
    ........................................................................................................................................................................  
 

2. พระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา คือใคร 

    ........................................................................................................................................................................  
    ........................................................................................................................................................................  
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กรอบจบ ปรินิพพาน 
 

 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาพุทธบริษัทสี่ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ขึ้นมานั้น แต่ละพุทธ
บริษัทก็เจริญแพร่หลาย มีความรู้ความสามารถที่จะสืบสานต่อเจตนารมณ์ของพระพุทธองค์ และสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปได้แล้ว พระพุทธเจ้าจึงทรงตัดสินพระทัยเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ สาลวโน
ทยานของเหล่ามัลลกษัตริย์ เมืองกุสินาราเมื่อวันเพ็ญ เดือน 6 ขณะพระชนมายุ 80 พรรษา 
 
 

ค าถามประจ ากรอบจบ 
 

1. พุทธบริษัทสี่ คือใคร 

    ........................................................................................................................................................................  
    ........................................................................................................................................................................  
 

2. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เมื่อใด ขณะมีพระชนมายุเท่าไร 

    ........................................................................................................................................................................  
    ..................................................................................................................................................................... ... 
 

3. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานที่ใด 

    ........................................................................................................................................................................  
    ................................................................................................................................................................... ..... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก  เรื่อง ชาดก 
รหัสวิชา  ส 21103     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  1  เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ ส 1.1 ม.1/4 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
 

3. สาระส าคัญ 
 การศึกษาชาดก ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์มาบ าเพ็ญบารมี โดยใช้การคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
เหตุเป็นผลนั้น ย่อมท าให้ได้ข้อคิดส าคัญ ซึ่งน ามาเตือนสติและน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 ชาดก 
 - อัมพชาดก - ติตติรชาดก 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายเรื่องราวของอัมพชาดก และติดติรชาดกได้ 
 2. วิเคราะห์ข้อคิดเตือนใจที่ได้จากอัมพชาดก และติดติรชาดกได้ 
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6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 

 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ใหน้ักเรียนสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
1. ครูให้ตัวแทนนักเรียนอ่านข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีและเคารพผู้อาวุโส แล้วให้

นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข่าวในหัวข้อต่อไปนี้ 
 - การกระท าใดบ้างท่ีแสดงให้เห็นถึงความกตัญญู 
 - การกระท าใดบ้างท่ีแสดงให้เห็นถึงการแสดงความเคารพผู้อาวุโส 
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระท าของบุคคลในข่าว ในเรื่อง ความกตัญญูกตเวทีและการ

เคารพผู้อาวุโสนั้นเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งนักเรียนควรปฏิบัติตาม 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 
1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2) ส่งตัวแทนออกมาจับสลากเพ่ือศึกษาชาดก 

กลุ่มละ 1 เรื่อง ดังนี้ 
 - อัมพชาดก 
 - ติตติรชาดก 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาท าความเข้าใจในชาดกที่กลุ่มของตนจับสลากได้จากหนังสือเรียน 

และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน 
3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1-2 
4. ครูแจกใบงานที่ 2.7 เรื่อง อัมพชาดก และใบงานที่ 2.8 เรื่องติตติรชาดก ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตาม

ชาดกท่ีกลุ่มศึกษา 
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่กลุ่มของตนได้รับโดยแบ่งหน้าที่กัน ดังนี้ 
 - สมาชิกคนที่ 1 อ่านค าสั่ง ค าถาม แยกแยะประเด็นให้ชัดเจน 



57 
 

 - สมาชิกคนที่ 2-3 ฟังค าถาม รวบรวมข้อมูล หาแนวทางเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 - สมาชิกคนที่ 4-5 ตอบค าถาม 
 - สมาชิกคนที่ 6 ตรวจสอบความถูกต้อง 
6. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กันท างานในใบงานที่กลุ่มของตนได้รับจนเสร็จทุก

ข้อ 
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกันตรวจค าตอบในใบงานที่กลุ่มของตนได้รับ โดยครูเป็นผู้เฉลย 

นักเรียนผู้ตรวจเป็นผู้ให้คะแนน 
8. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด และให้กลุ่มที่ตอบค าถามบางข้อไม่ถูกต้องให้แก้ไข

ค าตอบให้ถูกต้อง 
9. ครูให้นักเรียนแต่ละคนท ากิจกรรมตามตัวชี้วัด กิจกรรมที่ 2.5 จากแบบวัดฯ เป็นการบ้าน เสร็จ

แล้วน าส่งครูตามกหนดเวลาที่ตกลงกัน 
 
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาอัมพชาดก และติตติรชาดก 
2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 

2. แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม.1 
3. ตัวอย่างข่าว 
4. ใบงานที่ 2.7 เรื่อง อัมพชาดก 
5. ใบงานที่ 2.8 เรื่อง ติตติรชาดก 

 
10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 2.7 ใบงานที่ 2.7 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 2.8 ใบงานที่ 2.8 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจรายงานผลการปฏิบัติตน
ตามคุณธรรมอันเป็นแบบอย่าง
ของพระพุทธเจ้า พระสาวก ศา
สนิกชนตัวอย่าง และชาดก 

แบบประเมินรายงานผลการ
ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอันเป็น
แบบอย่างของพระพุทธเจ้า พระ
สาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และ
ชาดก 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 .................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................. .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 



59 
 

 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 .......................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................... ......................................... 
......................................................................................... .....................................................................................  
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตัวอย่างข่าว 
 
 
 

ลูกร้องเพลงหาเงินรักษาแม่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 
 

 เด็กชายวัย 5 ขวบ ใน จ.พิษณุโลกช่วยหาเงินเพ่ือรักษาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย  และเลี้ยง
น้องชายวัยเพียง 3 เดือน ด้วยการออกไปร้องเพลงตามร้านอาหารร่วมกับบิดา ขณะที่แพทย์ระบุว่าอาการของ
มารดาท าได้เพียงรักษาเท่านั้น 

 ด.ช.ภูผา รัตนรุ่งเรืองชัย อายุ 5 ขวบ หรือน้องไบเบิล นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาล
ประชาราษฎร์ สร้างความเพลิดเพลินแก่บรรดาลูกค้าร้านอาหารครัวปัญญา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก 

 นายธนาทร รัตนรุ่งเรืองชัย อายุ 29 ปี พ่อของเด็กชายไบเบิลเป็นผู้น าเด็กชายภูผามาร่วมร้องเพลง 
ขณะตระเวนเล่นกีตาร์โปร่ง และร้องเพลงตามร้านอาหารในตัวเมืองพิษณุโลก เพ่ือหาเงินไปรักษานาง
ศกลวรรณ รัตนรุ่งเรืองชัย อายุ 34 ปี ภรรยา และมารดาของน้องไบเบิลซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย 
ขณะนี้รักษาตัวภายในโรงพยาบาลพุทธชินราช รวมทั้งซื้อของใช้จ าเป็นส าหรับเด็กชายเมเบิล น้องชายวัย 3 
เดือน 

 ขณะที่นางศกลวรรณบอกว่า รู้สึกสงสารลูกที่ต้องอดหลับอดนอนเพ่ือหาเงินช่วยเหลือครอบครัว แต่ก็
ภูมิใจที่ลูกชายมีความสามารถและกล้าที่จะร้องเพลงบนเวที และอยากมีชีวิตอยู่ให้นานที่สุด เพ่ือให้ลูกทั้งสอง
คนจดจ าใบหน้าได้ 
 พญ. พรสวรรค์ เพียรสวรรค์ แพทย์ปฏิบัติการอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราชเปิดเผยว่า อาการ
ของนางศกลวรรณยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากร่างกายไม่ตอบสนองต่อการท าคีโม ท าให้มะเร็งแพร่กระจายไป
ยังตับและส่วนอื่น ๆ ของร่างกายแล้ว ขณะนี้จึงท าใด้เพียงรักษาไปตามอาการเท่านั้น 
 

ที่มา :   ข่าวสนุกออนไลน์. 2553. “ลูกร้องเพลงหาเงินรักษาแม่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้
จาก http://news.sanook.com/957963/ลูกกตัญญูร้องเพลงหาเงินรักษาแม่ป่วยระยะทุดท้าย/สืบค้น 
25 มิถุนายน 2555. 

  

http://news.sanook.com/957963/ลูกกตัญญูร้องเพลงหาเงินรักษาแม่ป่วยระยะทุดท้าย/สืบค้น
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ใบงานที่ 2.7 

อัมพชาดก 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่อง อัมพชาดก 

   ......................................................................................................................................................... ................ 
2. เพราะเหตุใด พระเทวทัตจึงบอกคืนความเป็นอาจารย์แก่พระพุทธเจ้า 

   .........................................................................................................................................................................  

   ......................................................................................................................................................................... 
3. เพราะเหตุใด พระเทวทัตจึงท าสังฆเภท 

   ......................................................................................................................................................................... 
4. เพราะเหตุใด เรื่องราวในอัมพชาดกจึงเก่ียวกับพระเทวทัต 

   ......................................................................................................................................................................... 
   .........................................................................................................................................................................  
5. เพราะเหตุใด พราหมณ์หนุ่มจึงไม่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

   .........................................................................................................................................................................  
   ......................................................................................................................................................................... 
6. เพราะเหตุใด วิชาเสกมะม่วงของพราหมณ์หนุ่มจึงเป็นที่โปรดปรานของพระราชา 

   ......................................................................................................................................................................... 
7. เพราะเหตใุด มนต์ที่พราหมณ์หนุ่มกล่าวในภายหลังจึงไม่สามารถเสกมะม่วงตามที่พระราชามีรับสั่งได้ 
   ......................................................................................................................................................................... 
8. เพราะเหตุใด ค ากล่าวเท็จจึงท าให้มนต์วิชาการเสกมะม่วงเสื่อม 

   ......................................................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................... .......................... 
   .........................................................................................................................................................................  
9. เพราะเหตุใด พระราชาจึงมีรับสั่งให้เฆี่ยนพราหมณ์หนุ่มและขับไล่ออกจากพระนคร 

   ......................................................................................................................................................................... 
10. เพราะเหตุใด อาจารย์จัณฑาลจึงไม่ถ่ายทอดมนต์ให้กับพราหมณ์หนุ่มอีกทั้ง ๆ ที่พราหมณ์หนุ่มกราบ 

    แทบเท้าอาจารย์สารภาพผิด เพ่ือขอเรียนมนต์ใหม่ 
   ......................................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 2.8 

ติตติรชาดก 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. เพราะเหตุใด พระสารีบุตรจึงเดินจงกรมตลอดคืน 

   .........................................................................................................................................................................  
2. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ทันทีท่ีทราบว่า พระสารีบุตรไม่มีที่พักจึงเดินจงกรมตลอด   
   คืน 

   .........................................................................................................................................................................  
3. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ภิกษุผู้เจริญด้วยวัยวุฒิเท่านั้นที่ควรได้ที่พักอันเลิศ ข้าว และน้ าอันเลิศ 

   ........................................................................................................................................................... .............. 
4. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงเล่าเรื่อง ติดติรชาดก ให้เหล่าภิกษุฟัง 

   .........................................................................................................................................................................  

5. เพราะเหตุใด ช้างและลิงจึงยอมรับในความอาวุโสสูงสุดของนกกระทา 

   .........................................................................................................................................................................  
   ......................................................................................................................................................................... 
6. เพราะเหตุใด ช้าง ลิง และนกกระทา จึงอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกตลอดอายุขัย 

   ......................................................................................................................................................................... 
7. เพราะเหตใุด พระพุทธเจ้าจึงเล่าเรื่อง การยอมรับในความอาวุโสของช้าง ลิง และนกกระทา เพ่ือสอนเรื่อง 

   การเคารพย าเกรงตามล าดับอาวุโสของภิกษุ 
   ......................................................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................................................... 
8. เพราะเหตุใด การหวงห้ามเสนาสนะให้พระเถระผู้มีพรรษามากกว่าได้พักอาศัย 

   ......................................................................................................................................................................... 
9. เพราะเหตุใด คนที่ฉลาดในธรรม เคารพนบน้อมต่อผู้เจริญวัยวุฒิ คน ๆ นั้นย่อมได้รับความเจริญต่อไป 

   ในภายภาคหน้า 

   ......................................................................................................................................................................... 
10. เพราะเหตุใด คุณธรรมเรื่อง การเคารพย าเกรงตามล าดับอาวุโส จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนในสังคมควร 

    ได้ตระหนักและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
   ......................................................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................................................... 
   .........................................................................................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย 
รหัสวิชา  ส 21103     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  1 เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว 
 

3. สาระส าคัญ   
 พระรัตนตรัย ประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งมีความส าคัญต่อพุทธศาสนิกชนและ
ชาวโลก ดังนั้นทุกคนจึงควรแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 พระรัตนตรัย 
  - พุทธคุณ 9 
   
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและคุณของพระรัตนตรัย (พุทธคุณ 9) ได้ 
 2. แสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยได้อย่างเหมาะสม 
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6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูให้นักเรียนสวดมนต์บทสรรเสริญพุทธคุณต่อจากการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย 
2. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ ดังนี้ 
 - นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เพ่ืออะไร 
 - การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง 
 - นักเรียนได้ข้อคิดจากการสวดมนต์บทสรรเสริญพุทธคุณอย่างไรบ้าง 
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจความหมายและคุณของพระรัตนตรัย และความหมายและ

ความส าคัญของพุทธคุณ 9 
4. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1-2 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง 

ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน โดยครูอธิบายให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการท างานร่วมกัน ปฏิบัติตาม
กติกาการเรียนรู้ร่วมกัน คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ดังนี้ 

 - มีการช่วยเหลือกัน 
 - ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในภาระหรือหน้าที่ของตน 
 - สมาชิกทุกคนมีบทบาทเท่าเทียมกัน 
 - สมาชิกทุกคนต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง 
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พระรัตนตรัยจากหนังสือเรียน แล้วร่วมกันสรุป

สาระส าคัญ 
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3. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธิบายความหมายของพุทธคุณ 9 ความส าคัญของพุทธคุณ และ
แนวทางการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเคารพในพระรัตนตรัย (พุทธคุณ) ให้สมาชิกในกลุ่มฟังเรียงตามล าดับแบบ
เล่าเรื่องรอบวงแล้วช่วยกันสรุปเป็นผลงานของกลุ่ม 

4. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 2-5 กลุ่ม ออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน แล้วให้กลุ่มอ่ืนได้แสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างกันออกไป 

5. นักเรียนทุกคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเคารพพระรัตนตรัย (พุทธคุณ 9) แล้วให้
แต่ละคนน าไปปฏิบัติและบันทึกผลลงในแบบบันทึกการปฏิบัติตนที่แสดงถึงความเคารพพระรัตนตรัย จากนั้น
รายงานผลต่อครูตามก าหนดเวลาที่ตกลงกัน 

6. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1-2 
 
ขั้นที่ 3 ข้ันสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของพระรัตนตรัย (พุทธคุณ 9) และการปฏิบัติตนต่อพระ

รัตนตรัยอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. เอกสารประกอบการสอน 
 3. แบบบันทึกการปฏิบติตนที่แสดงถึงความเคารพพระรัตนตรัย 
 4. ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์ 
 
10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 3 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
  



66 
 

11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
....................................................................................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................ ........................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
.................................................................. ..................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 .......................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... ................................................................................................. .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ........................................................................................................................ ...........................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................................... 

 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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เอกสารประกอบการสอน 
 
 

บท สรรเสริญพระพุทธคุณ 
 
 (น า) อิติปิโส ภะคะวา (รับ) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุต
ตะโค ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ 
  (น า) องค์ใดพระสัมพุทธ  (รับ) สุวิสุทธสันดาน 
 ตัดมูลเกลศมาร    บ่ มิหม่นมิหมองมัว 
  หนึ่งในพระทัยท่าน  ก็เบิกบานคือดอกบัว 
 ราคี บ พันพัว    สุวคนธก าจร 
  องค์ใดประกอบด้วย  พระกรุณาดังสาคร 
 โปรดหมู่ประชากร   มละโอฆกันดาร 
  ชี้ทางบรรเทาทุกข์  และชี้สุขเกษมสานต์ 
 ชี้ทางพระนฤพาน   อันพ้นโศกวิโยคภัย 
  พร้อมเบญจพิธจัก  ษุจรัสวิมลใส 
 เห็นเหตุที่ใกล้ไกล   ก็เจนจบประจักษ์จริง 
  ก าจัดน้ าใจหยาบ   สันดานบาปแห่งชายหญิง 
 สัตว์โลกได้พ่ึงพิง    มละบาปบ าเพ็ญบุญ 
  ข้าฯ ขอประณตน้อม  ศิรเกล้าบังคทมคุณ 
 สัมพุทธการุญ    ญภาพนั้นนิรันดร ฯ 

(กราบ) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรม : ขันธ์ 5 กรรม อบายมุข 6 สุข 2 คิหิสุข 
รหัสวิชา  ส 21103     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว 
 

3. สาระส าคัญ   
 ขันธ์ 5 (ธาตุ 4) จัดเป็นข้อธรรมที่ควรรู้ (ทุกข์) ส่วนหลักกรรม อบายมุข 6 เป็นข้อธรรมที่ควรละ 
(สมุทัย) สุข 2 (กายิก เจตสิก) คิหิสุข เป็นข้อธรรมที่ควรบรรลุ(นิโรธ) ซึ่งบุคคลควรปฏิบัติตนตามหลักสุข 2 
และคิหิสุขหลีกเลี่ยงการท ากรรมชั่วและอบายมุข 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 - อริยสัจ 4 
  - ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 
   : ขันธ์ 5  : ธาตุ 4 
  - สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
   : หลักกรรม : ความหมายและคุณค่า  : อบายมุข 6 
  - นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
   : สุข 2 (กายิก เจตสิก) : คิหิสุข  
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายของขันธ์ 5 (ธาตุ 4) กรรม อบายมุข 6 สุข 2 คิหิสุข ได ้
 2. วิเคราะห์การกระท าของบุคคลตามหลักกรรม อบายมุข 6 สุข 2 คิหิสุข ได ้
 3. เสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักสุข 2 และคิหิสุข และการหลีกเลี่ยงการท ากรรมชั่วอบายมุขได้ 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซี่อสัตย์ สุจริต 
 2. มีวินัย 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูให้นักเรียนดูภาพร่างกายของคนท่ีแสดงหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น การหมุนเวียน

โลหิต การหายใจ การเจริญเติบโตของร่างกาย เป็นต้น แล้วให้นักเรียนผลัดกันเล่าหน้าที่ของอวัยวะดังกล่าว 
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงและเปรียบเทียบให้นักเรียนเข้าใจความสอดคล้องกับหลักธรรม  ขันธ์ 5 ใน

องค์ประกอบของรูป คือ ส่วนที่เป็นร่างกาย รวมถึงพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยสิ่งดั้งเดิมทั้ง 
4 เรียกว่า ธาตุ 4  ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุไฟ และธาตุลม แล้วครูอธิบายรายละเอียดถึงความไม่เที่ยงแท้ของ
สิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นองค์ประกอบของร่างกาย 

3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 
1. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1  
2. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเลือกหมายเลขประจ าตัว 

เป็นหมายเลข 1-4 ตามล าดับ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้าน(Home Groups) และตั้งชื่อกลุ่ม ครูอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจว่า สมาชิกแต่ละหมายเลขจะต้องแยกย้ายกันไปหาผู้ที่มีหมายเลขเดียวกัน 



71 
 

3. นักเรียนกลุ่มบ้านที่มีหมายเลขเดียวกันมาร่วมกันเป็นกลุ่มใหม่เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Groups) คือ 

    หมายเลข 1 รวมกับหมายเลข 1 หมายเลข 2 รวมกับ 
    หมายเลข 2 หมายเลข 3  รวมกับหมายเลข 3 และหมายเลข 4 รวมกับหมายเลข 4 (ในกรณีที่

นักเรียนในห้องเรียนมีจ านวนมาก หมายเลขแต่ละหมายเลขอาจมีจ านวนหลายคน ถ้านักเรียนห้องหนึ่งมี 56 
คน แต่ละหมายเลขจะมีจ านวน 14 คน ซึ่งมีจ านวนมากไปก็สามารถแยกกลุ่ม 14 คน เป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนั้น 
แต่ละหมายเลขจะมีกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม) 

4. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศแล้วบันทึกความรู้ได้จากการศึกษาลงในแบบ
บันทึกการอ่านและท าใบงาน 

 
   - กลุ่มหมายเลข 1 ศึกษาความรู้เรื่อง กรรม และท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง กรรม 
   - กลุ่มหมายเลข 2 ศึกษาความรู้เรื่อง อบายมุข 6 และท าใบงานที่ 3.2 เรื่อง อบายมุข 6 
   - กลุ่มหมายเลข 3 ศึกษาความรู้เรื่อง สุข 2 และท าใบงานที่ 3.3 เรื่อง สุข 2 
   - กลุ่มหมายเลข 4 ศึกษาความรู้เรื่อง คิหิสุข และท าใบงานที่ 3.4 เรื่อง คิหิสุข 
5. ครูสนทนากับนักเรียนถึงผลงานที่นักเรียนท าร่วมกันในแต่ละใบงานของกลุ่มเชี่ยวขาญ และครู

อธิบายข้อสงสัยของนักเรียนเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ในใบงาน 
6. เมื่อสมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาความรู้และท าใบงานเสร็จ แล้วให้ช่วยกันทบทวนผลงานในใบงาน 

และร่วมกันอธิบายสร้างความกระจ่างให้แก่ผู้ที่ยังมีความสงสัยอยู่ จนมีความเข้าใจชัดเจนดีแล้ว สมาชิกแต่ละ
คนก็แยกย้ายกันกลับไปยังกลุ่มบ้าน 

7. สมาชิกแต่ละหมายเลขในกลุ่มบ้านผลัดกันอธิบายความรู้ที่ตนได้ศึกษามาพร้อมทั้งอธิบายค าตอบ
ในใบงานที่ตนรับผิดชอบให้เพ่ือนฟัง เรียงตามล าดับหมายเลข 1-4 แล้วนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับ ถ้า
ใครสงสัยก็ให้ร่วมกันอธิบายชี้แจงจนทุกคนมีความเข้าใจ ในกรณีที่มีปัญหาให้ถามครูผู้สอน 

8. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 3.1-3.4 โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจผลงานของตนในใบงาน 
แล้วแก้ไขส่วนที่บกพร่องให้สมบูรณ์ 

9. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 2-3 
 
ขั้นที่ 3 ข้ันสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเรื่อง ขันธ์ 5 กรรม อบายมุข 6 และคิหิสุข 

รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตน 
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9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม.1 
 3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ม.1  
 4. ตัวอย่างข้อความสั้น ๆ 
 5. ใบงานที่ 3.1 เรื่อง กรรม 
 6. ใบงานที่ 3.2 เรื่อง หลีกเลี่ยงอบายมุข 6 
 7. ใบงานที่ 3.3 เรื่อง สุข 2 
 8. ใบงานที่ 3.4 เรื่อง คิหิสุข 
 9. ห้องสมุด 
 10. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 
10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 3.1 ใบงานที่ 3.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 3.2 ใบงานที่ 3.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 3.3 ใบงานที่ 3.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 3.4 ใบงานที่ 3.4 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความซึ่อสัตย์ สุจริต มี
วินัย และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ......................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ .................................................................. .... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................... ................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 .................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ......................................................................... .... 

 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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เอกสารประกอบการสอน 
 
 
 

ตัวอย่างข้อความสั้น ๆ 
 
 

ข้อความที่ 1 
 
 ขันธ์ 5 หรือ เบญจขันธ์ คือ องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ที่ประกอบด้วยรูปและนาม   
    รูป คือ ส่วนที่เป็นร่างกาย ประกอบด้วยธาตุ 4 ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม ธาตุไฟ    
    นาม คือ ส่วนที่มองไม่เห็นหรือจิตใจ ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร  วิญญาณ  
 

ข้อความที่ 2 
 
 อบายมุข 6 คือ วิถีชีวิต 6 อย่าง แห่งความโลภ และความหลงที่ท าให้เกิดความเสื่อม ความฉิบหายของ
ชีวิต ประกอบด้วย 

1. ดื่มน้ าเมา (Addiction to intoxicants) คือ พฤติกรรมชอบดื่มสุราเป็นนิจ 
2. เที่ยวกลางคืน (Roaming the streets at unseemly hours) คือ พฤติกรรมชอบเที่ยวกลางคืนเป็น

นิจ 
3. เที่ยวดูการละเล่น (Frequenting shows) คือ พฤติกรรมชอบเที่ยวดูการแสดงหรือการละเล่นเป็น

นิจ 
4. เล่นการพนัน (Indulgence in gambling) คือ พฤติกรรมชอบเล่นการพนันเป็นนิจ 
5. คบคนชั่วเป็นมิตร (Association with bad companions) คือ พฤติกรรมชอบคบหาคนพาลเป็น

นิจ 
6. เกียจคร้านการงาน (Habit of idleness) คือ พฤติกรรมชอบเกียจคร้านในการงานเป็นนิจ 

 
ข้อความที่ 3 

 
         สุข 2 ความสุข คือ ความดับทุกข์การสิ้นทุกข์ (นิโรธ) ทั้งปวง ความดับทุกข์ หมายถึง หมดความทุกข์ 
บรรลุความสุขอันสูงสุด ความสุขมีความส าคัญมากในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา อาจกล่าวได้ว่า 
พุทธจริยธรรมไม่แยกต่างหากจากความสุข เริ่มตั้งแต่ขั้นต้น ในการท าความดีหรือกรรมดีทั่ว ๆ ไปที่เรียกว่า 
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บุญ กม็ีพุทธพจน์ตรัสว่า “บุญเป็นชื่อของความสุข” ในการบ าเพ็ญเพียรทางจิตหรือเจริญภาวนา ความสุขก็
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้เกิดสมาธิ ดังพุทธพจน์ว่า “ผู้มีสุข จิตย่อมตั้งมั่น (เป็นสมาธิ)” และเม่ือจิตเป็นสมาธิ
บรรลุฌานแล้ว ความสุขก็เป็นองค์ประกอบของฌาน และสุขท่ีประณีตขึ้นไปอีก คือจุดหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนาคือ นิพพาน ก็เป็นความสุข และเป็นบรมสุขคือสุขสูงสุดอีกด้วย นอกจากนั้น จุดหมายสูงสุด
ของพระพุทธศาสนาที่เป็นบรมสุขหรือโพธินั้น ก็พึงบรรลุได้ด้วยความสุข หรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่
บรรลุด้วยความทุกข์หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์ 
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ใบงานที่ 3.1   
กรรม 

 
ตอนที่ 1 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

1. กรรม หมายความว่าอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. อกุศลกรรม หมายถึงอะไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. กุศลกรรม หมายถึงอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 2 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา แล้วตอบค าถาม 
 
   นาวี เกรียงไกร และณัฐวุฒิ เป็นเพ่ือนที่สนิทกันมาก ทั้งสามคนเรียนหนังสือในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
อยู่มาวันหนึ่ง นาวีมาชวนเกรียงไกรและณัฐวุฒิ ไปขายซีดีเถื่อน เพราะรายได้ดีมาก เกรียงไกรตกใจไปขายซีดี
เถื่อนและณัฐวุฒิไม่ไปเพราะเขารู้ว่าเป็นการท าผิดกฏหมาย เกรียงไกรและนาวี รายได้จากการขายซีดีทุกวัน
เสาร์-อาทิตย ์
  เกรียงไกร ต้องการมีรายได้มากข้ีน บางวันเขาจึงขาดเรียนไปขายซีดี ณัฐวุฒิรู้เรื่องเข้าจึงไปเตือนเกรียง
ไกร  เกรียงไกรไม่พอใจ ทั้งสองจึงทะเลาะกัน เกรียงไกรโกรธมากจึงต่อยณัฐวุฒิปากแตก 
  วันหนึ่งขณะที่เกรียงไกรและนาวีก าลังขายซีดีอยู่นั้น ต ารวจมาพบเข้าจึงจับกุมทั้งสองคนด าเนินคดี
ตามกฏหมาย 
 

 
 
 

1. ใครเป็นผู้มีการกระท าท่ีเรียกว่า อกุศลกรรม ยกตัวอย่างประกอบ และผลที่ได้รับเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ใครเป็นผู้มีการกระท าท่ีเรียกว่า กุศลกรรม ยกตัวอย่างประกอบ และผลที่ได้รับเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบงานที่ 3.2   
อบายมุข 6 

 
ตอนที่ 1 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. อบายมุข 6 หมายความว่าอย่างไร 

    
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     
2. อบายมุข 6 ได้แก่อะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. นักเรียนมีวิธีการหลีกเลี่ยงอบายมุข 6 อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 2 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา แล้วตอบค าถาม 
 
   เอกเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นบุตรคนเดียวของพ่อแม่ ซึ่งได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เป็น
อย่างดี พ่อแม่ของเอกมีฐานะค่อนข้างจน จึงต้องท างานหนักกลับบ้านค่ าเป็นประจ า เอกมีเวลาว่างมากเมื่อ
กลับจากโรงเรียนถึงบ้านไม่พบพ่อแม่เขาจึงออกไปเล่นกับเพ่ือน ๆ ซึ่งอยู่ในละแวกบ้านใกล้เคียงกัน ก้อนและ
กรวด ซึ่งเป็นเพ่ือนรุ่นพ่ีที่โตกว่าเอกได้ชวนเอกเล่นไพ่ เอกสนุกมากในระยะแรก เพราะเล่นได้เงิน แต่ในที่สุด
กลับเสียเงินจนหมดตัว ต้องขอยืมเงินเพ่ือนคนอ่ืน ๆ 
  ในวันต่อมาเอกก็ไปเล่นไพ่กับเพ่ือนกลุ่มเดิมเพ่ือต้องการเอาเงินที่เสียไปกลับคืนมา แต่เขากลับเสียเงิน
เพ่ิมข้ึนอีกเรื่อยๆ  เงินที่เคยสะสมไว้ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาก็หมดไป เอกมีความทุกข์ใจมาก 
 

 
1. เอกมีความทุกข์เรื่องอะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2. สาเหตุของความทุกข์ของเอก คืออะไร สอดคล้องกับหลักธรรมในเรื่องใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบงานที่ 3.3   
สุข 2 

 
ตอนที่ 1 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. สุข 2 หมายความว่าอะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     
2. กายิกสุข หมายถึงอะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. เจตสิกสุข หมายถึงอะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



82 
 

  ตอนที่ 2 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา แล้วตอบค าถาม 
 
   เก๋และแก้ว เป็นเพ่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่การด าเนินชีวิตของเธอมีความแตกต่างกัน เก๋ 
ชอบดูภาพยนตร์ ฟังเพลง กินอาหารบ่อย ๆ ชอบไปเดินห้างสรรพสินค้า เพราะอากาศเย็นสบาย พ่อแม่ของเก๋
รักและเอาใจใส่เก๋ ตามใจเก๋ทุกอย่าง เก๋ไม่ชอบเรียนหนังสือ ส่วนแก้วนั้นชอบอ่านหนังสือเรียน และท าการบ้าน 
ช่วยแม่ท าขนมขายเพื่อมีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัววันไหนที่แม่ขายขนมหมดมีก าไรมาก แก้วก็ดีใจ 
  ต่อมาพ่อของเก๋ได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิต ท าให้รายได้ของครอบครัวเก๋ลดน้อยลง เก๋ต้องใช้เงินอย่าง
จ ากัด เก๋ต้องลดค่าใช้จ่ายของตนลงทุกอย่าง และคิดว่าเธอต้องขยันเรียนหนังสือเพ่ือจะได้เป็นพ้ืนฐานไป
ประกอบอาชีพ 

 
1. ชีวิตของเก๋ในตอนต้นมีความสุขตามหลักกายิกสุขและเจตสิกสุขอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ความสุขของเก๋ยั่งยืนตลอดไปหรือไม่ อธิบายเหตุผล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. การปรับปรุงวิถีการด าเนินชีวิตของเก๋นั้นเหมาะสมหรือไม่ อธิบายเหตุผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. การด าเนินชีวิตของแก้วสอดคล้องกับความสุขด้านใด และมีผลดีต่อแก้วอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบงานที่ 3.4   
คิหิสุข 

 
ตอนที่ 1 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. คิหิสุข หมายความว่าอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     
2. คิหิสุข ได้แก่อะไรบ้าง 

    
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 2 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา แล้วตอบค าถาม 
 
   กล้าเป็นผู้ที่มีฐานดีคนหนึ่งในต าบลไผ่งาม เมื่อเข้าเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน
การเกษตรเขาก็กลับไปท าสวนส้มที่บ้าน เริ่มจากสวนเล็ก ๆ จนกระทั่งเขาสามารถเก็บเงินซื้อที่ดินท าสวนส้ม
ขยายไปได้ถึงร้อยกว่าไร่ ทุกวันนี้เขามีพร้อมทุกอย่างทั้งบ้าน ที่ดิน รถยนต์ เขาไม่ต้องไปกู้ยืมเงินของผู้อ่ืน เขามี
ครอบครัวที่อบอุ่นภรรยาและลูกก็เป็นผู้ประพฤติตนเป็นคนเรียบร้อยเช่นเดียวกับกล้า 
  ดังนั้นชีวิตของกล้าจึงมีความสุขเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปพึงมี นอกจากนั้นชาวบ้านในต าบลไผ่งามยัง
ยกย่องชมเชยกล้าในฐานะเป็นบุคคลตัวอย่างของต าบล 
 

 
 
 

1. กล้ามีความสุขตามหลักคิหิสุข หรือสุขของชาวบ้านอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักคิหิสุขได้อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรม : ไตรสิกขา กรรมฐาน 2 
รหัสวิชา  ส 21103     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว 
 

3. สาระส าคัญ   
 ข้อธรรม ไตรสิกขา และกรรมฐาน 2 เป็นธรรมที่ควรเจริญ (มรรค) ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน าไป
ปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาจิตและการประพฤติท่ีดีงาม 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 - อริยสัจ 4 
  - มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
   : ไตรสิกขา : กรรมฐาน 2 
   
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของหลักธรรม ไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ได ้
 2. วิเคราะห์ผลการกระท าตามหลักไตรสิกขา กรรมฐาน 2 และน าไปปฏิบัติได ้
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6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูเล่าประวัติของบุคคล หรือให้ดูซีดี หรือดูภาพของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการดับทุกข์หรือ

แก้ปัญหาได้ แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ทุกข์) และวิธีการแก้ไขปัญหาของบุคคล
เหล่านั้น 

2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักธรรมอริยสัจ 4 ที่มีความสอดคล้องกับประวัติบุคคลใน
ข้อ 1 และอธิบายความรู้เรื่อง มรรค (ธรรมที่เจริญแล้ว) 

 
ขั้นที่ 2 ข้ันสอน 

 นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) ร่วมกันศึกษาความรู้จากหนังสือเรียนหรือบทเรียน
คอมพิวเตอร์ และแหล่งข้อมูลสารสนเทศในเรื่อง มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ในหัวข้อ ไตรสิกขา และกรรมฐาน 
2 แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน 

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ได้ศึกษาหลักธรรมไตรสิกขาและกรรมฐาน 2  มาสนทนาแลกเปลี่ยน
กันในประเด็นต่อไปนี้ 

 - ความหมายและความส าคัญ 
 - ตัวอย่างการกระท าตามหลักธรรม 
 - ผลของการปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1 
3. ครูมอบหมายให้สมาชิกแต่ละกลุ่มไปสืบค้นข้อมูลบุคคลที่มีการกระท าสอดคล้องกับหลักธรรม

ไตรสิกขาและกรรมฐาน 2 ล่วงหน้า เพ่ือท ากิจกรรมในชั่วโมงเรียนต่อไป 
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วิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ 
1. ครูน าภาพบุคคลที่ท าสมาธิด้วยอิริยาบถต่าง ๆ เช่น นั่ง ยืน เดิน มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียน 

ช่วยกันวิเคราะห์ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติ จากนั้นครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกรรมฐาน 2 และความ
สอดคล้องกับไตรสิกขา 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลจากการสืบค้นเกี่ยวกับบุคคลที่ตนปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา และ 
กรรมฐาน 2 มาเป็นข้อมูลในการท าใบงานที่ 3.5  เรื่อง ไตรสิกขา และกรรมฐาน 2 

3. ตัวแทนกลุ่มออกน าเสนอใบงานที่ 3.5 หน้าชั้นเรียนครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน า 
เพ่ิมเติม 

 
พิสูจน์ความรู้หรือปฏิบัติ 
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการปฏิบัติตนตามหลักธรรมไตรสิกขา และกรรมฐาน 2 แล้ว 

บันทึกผลลงในใบงานที่ 3.6 เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักธรรม จากนั้นน าไปปฏิบัติและบันทึกการปฏิบัติลงใน
แบบบันทึกการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แล้วน าส่งครูตามเวลาที่ตกลงกัน 

2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 2-3 
 
ขั้นที่ 3 ข้ันสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย ความส าคัญและผลของการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา และ

กรรมฐาน 2 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม.1 
 3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ม.1  
 4. ตัวอย่างข้อความสั้น ๆ 
 5. ใบงานที่ 3.5 เรื่อง ไตรสิกขาและกรรมฐาน 2 
 6. ใบงานที่ 3.6 เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
 7. ห้องสมุด 
 8. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
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10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 3.5 ใบงานที่ 3.5 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 3.6 ใบงานที่ 3.6 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................ .............................................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................... ........... 

 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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เอกสารประกอบการสอน 
 

 

กรณีศึกษา : ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร เมื่อชีวิตขาดธรรมะ 
 
 ที่เมืองไทยเมื่อหลายปีที่แล้วมีข่าวเกียวกราวมากคือมีดาราคนหนึ่งซื่อมีชื่อเสียงดังมากเป็นคนด าเนิน
รายการคนค้นคน ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร เรียนที่อเมริกาเป็นคนเพอร์เฟคชั่นนิส ท างานทุกอย่างต้องดูดีที่สุด
แม้กระทั่งล้างจานล้างเสร็จแล้วต้องเอามาดมดูว่าสะอาดจริงไหม กลับไปเมืองไทยก็ไปเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย เวลาไปเสนองานอะไรต่าง ๆ เขียนไว้สามแผน แผนที่หนึ่งลูกค้าไม่ซื้อก็เสนอแผนที่สอง แผนที่
สองลูกค้าไม่ซื้อก็เสนอแผนที่สาม ใครไปดีลงานกับ ดร.อภิวัฒน์ก็จะติดทุกราย มีบ้าน มีรถ มีลูก มีภรรยา มี
ธุรกิจ มีชื่อเสียง 
 เขาท างานแบบไม่ได้พักเลย จึงพาครอบครัวไปพักผ่อนที่ปากช่อง วันหนึ่งเขาตื่นนอนในตอนกลางวัน
ฟุบลงไปภรรยาพาเข้าโรงบางตรวจพบมะเร็งพอพบปุ๊บเป็นระยะสุดท้ายเลย จริง ๆ ภรรยาเคยเตือนให้ไปตรวจ 
แต่ก็ไม่มีเวลากว่าจะตรวจพบก็แก้ไม่ได้เสียแล้ว เขานอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็สารภาพให้รายการคนค้น
คนบันทึกชีวิตก่อนจะเสียชีวิต เขาไปนอนให้พ่อแม่เช็ดเนื้อเช็ดตัว เขาบอกว่าสังเวชตัวเองมาก แทนที่ลูกจะได้
ดูแลพ่อแม่ กลับเป็นว่าพ่อแม่ต้องมาดูแลลูก 
 ก่อนจะเสียชีวิตเขาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์คมชัดลึกว่า พ่อผมเคยบอกว่า เกิดเป็นคนต้องได้ปริญญา
สองใบ 
 1. ปริญญาใบที่หนึ่ง “ปริญญาวิชาชีพ” เราจะต้องท ามาหากินเป็นกินอ่ิม นอนอุ่น พูดง่าย ๆ ล้วงไปใน
กระเป๋าแล้วมีเงินใช้ อยากจะนอนมีบ้านเป็นของตัวเองแค่นี้คือปริญญาวิชาชีพ 
 2. ปริญญาใบที่สอง “ปริญญาวิชาชีวิต” ที่พ่อบอกไว้นั้น เขาบอกว่าผมสอบตกโดยสิ้นเชิงผมเป็น
ดอกเตอร์จากอเมริกาได้ปริญญาวิชาชีพแต่ปริญญาวิชาชีวิตสอบตก เพราะอะไร เพราะท างานจนป่วยตาย 
ก่อนที่จะเสียชีวิตเขาได้สารภาพว่า ผมได้เตรียมทุกอย่างบ้าน รถ มอบให้กับลูกและภรรยา แต่ในวันที่ผมมีทุก
สิ่งทุกอย่าง ผมกลับลืมมอบหนึ่งอย่างให้กับลูกและภรรยา สิ่งนั้นคือสิ่งที่ผมลืมและท าให้ผมล้มเจ็บใหญ่ครั้งนี้ 
สิ่งที่ว่านี้คือผมลืมมอบตัวเองเป็นของขวัญให้กับลูกและเมีย เพราะท างานหนักจนกระท่ัวป่วยตาย 
 นี่คือปริญญาวิชาชีวิต ธรรมะเราจะต้องมีถ้าเราไม่มีธรรมะเราจะกลายเป็นหุ่นยนต์เท่านั้นเองที่ท างาน
แทบล้มประดาตายแล้วสุขภาพไม่ดี ดังนั้นเมื่อเราทุกคนท างานแล้วอย่าลืมชั่วโมงสุขภาพของตัวเอง ในแต่ละ
วันควรจะมีเวลาให้ดูแลตัวเอง ดูจิต ดูใจตัวเอง ว่าเราเอ๊ะมันทุกข์ มันทุกข์มากเกินไปรึเปล่า แบกเรื่องโน้นเรื่อง
นี้เกินไปหรือเปล่า พยายามลดลงในแต่ละวัน ๆ เพ่ือที่ว่าอะไร เพ่ือที่ว่าเราจะได้ปริญญาสองใบในชีวิตหนึ่ง
ปริญญาวิชาชีพ เราท ามาหากินจนประสบความส าเร็จร่ ารวยมั่งคั่งมีเงินทองใช้มีบ้านอยู่ แต่ต้องไม่ลืมปริญญา
ใบที่สองคือวิชาธรรมะส าหรับจะดูแลชีวิตให้ด าเนินอยู่ในทางสายกลางไม่ทุกข์เกินไป ไม่เดือดร้อนเกินไปท า
อะไรให้พอดีพอดีอยู่ดีมีสุข อยากเที่ยวให้ได้เที่ยว อยากพักให้ได้พัก อยากท าบุญให้ได้ท าบุญ ลูกหลานมาหาก็
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ให้ได้มีเวลากับลูกกับหลานบ้าง อย่าวิ่งไปจนซ้ายสุด ขวาสุดและมารู้สึกตัวอีกจนล้มเจ็บใหญ่ไม่ดีเพราะอะไร
เพราะว่าสิ่งสูงค่าที่สุดในชีวิตของเรา 
 เคยมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้า ว่าอะไรคือสิ่งสูงค่าที่สุดบางคนก็ตอบเงินบางคนก็ตอบเพชรบางคนก็
ตอบทอง บางคนก็ตอบอ านาจ บางคนก็ตอบราชบัลลังก์ พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ สิ่งสูงค่าที่สุดในชีวิตของพวก
เธอคือสุขภาพและชีวิตสุขภาพก็คือการที่เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่สุขภาพดีดื่มน้ าธรรมดาก็อร่อยนะ 
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ใบงานที่ 3.5   
ไตรสิกขา และกรรมฐาน 2 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนหาข่าวการกระท าของบุคคลที่มีความประพฤติ หรือการกระท าที่สอดคล้องกับหลัก
ไตรสิกขาและกรรมฐาน 2 ให้ครอบคลุมทุกข้อธรรมดังกล่าว แล้วน ามาวิเคราะห์ และบันทึกรายละเอียดตาม
หัวข้อที่ก าหนด 
 

ข่าวท่ี เรื่อง 
การกระท าหรือ

พฤติกรรมที่ส าคัญ 

การกระท า
สอดคล้องกับข้อ

ธรรมเรื่องใด 

ผลดีของการ
กระท า 
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บทสรุป  นักเรียนได้ข้อคิดส าคัญจากการกระท าของบุคคลในข่าว ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติได้ คือ 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 3.6   
การปฏิบัติตนตามหลักธรรม 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการปฏิบัติตนตามข้อธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ตามที่ก าหนด เพ่ือให้
สมาชิกในกลุ่มน าไปปฏิบัติ แล้วรายงานผลการปฏิบัติตน 
 

ข้อหลักธรรม ตัวอย่างการกระท า/พฤติกรรม 
1.ไตรสิกขา 
 
 
 
 
 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................  

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
2.กรรมฐาน 2 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................  

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรม : ปธาน 4 โกศล 3 
รหัสวิชา  ส 21103     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  1  เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว 
 

3. สาระส าคัญ   
 ข้อธรรม ปธาน 4 และโกศล 3 เป็นธรรมที่ควรเจริญ (มรรค) พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน าไปปฏิบัติซึ่ง
ส่งผลต่อการเป็นผู้มีความเพียร และความฉลาดในทางที่น าไปสู่ความเจริญงอกงาม 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 - อริยสัจ 4 
  - มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
   : ปธาน 4  : โกศล 3 
   
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของหลักธรรม ปธาน 4 และโกศล 3 ได้ 
 2. วิเคราะห์ผลการกระท าตามหลักปธาน 4 และโกศล 3 และน าไปปฏิบัติได ้
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6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูน าภาพกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้ มาให้นักเรียนดู เช่น 
 - ภาพท่านั่งสมาธิ เดินจงกรม 
 - ภาพนักดนตรีก าลังเล่นดนตรี มีผู้ชมมากมาย 
 - ภาพชาวสวนก าลังรดน้ าแปลงผัก 
2. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
 - กิจกรรมในภาพแต่ละภาพมีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
 - ถ้าบุคคลในภาพจะประสบความส าเร็จในกิจกรรมต่าง ๆ นั้น จะต้องปฏิบัติอย่างไร 
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงเก่ียวกับหลักปธาน 4 คือ ความเพียรชอบ และโกศล 3 ความฉลาด 3 ประการ 
 
ขั้นที่ 2 ข้ันสอน 

 นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) ร่วมกันศึกษาความรู้จากหนังสือเรียนหรือบทเรียน
คอมพิวเตอร์ และแหล่งข้อมูลสารสนเทศในเรื่อง ปธาน 4 และโกศล 3 แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลง
ในแบบบันทกึการอ่าน 

1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มน าความรู้ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปธาน 4 และโกศล 3 มาสนทนาแลกเปลี่ยน  
 - ความหมายและความส าคัญ 
 - แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
 - ผลของการปฏิบัติ 
2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1 
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วิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ 
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ และตอบค าถามในใบงานที่ 3.7 เรื่อง ปธาน 4 และโกศล 3 
5. ตัวแทนกลุ่มออกน าเสนอผลงานในใบงานที่ 3.7 หน้าชั้นเรียนครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ 

ข้อเสนอแนะ 
6. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 2 
พิสูจน์ความรู้หรือปฏิบัติ 
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมในเรื่อง ปธาน 4 และโกศล 3 
4. สมาชิกแต่ละคนปฏิบัติตนตามหลักธรรม ปธาน 4 และโกศล 3 แล้วรายงานผลต่อครูตาม 

ก าหนดเวลาที่ตกลงกัน 
ขั้นที่ 3 ข้ันสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย ความส าคัญและผลของการปฏิบัติตามหลักธรรม ปธาน 4 

และโกศล 3 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม.1 
 3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ม.1  
 4. ตัวอย่างข้อความสั้น ๆ 
 5. ใบงานที่ 3.7 เรื่อง ปธาน 4 และโกศล 3 
 6. ห้องสมุด 
 7. แหล่องข้อมูลสารสนเทศ 
 
10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 3.7 ใบงานที่ 3.7 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................. ................ 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................ 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........ 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ........................................................................................ ...........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................... .......................................................................................  

 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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เอกสารประกอบการสอน 
 
 
 

ตัวอย่างข้อความสั้น ๆ 
 
 
 
 

ข้อความที่ 1 
 

  ปธาน 4 คือ ความเพียร 4 ประการ 
1.สังวรปธาน คือ เพียรระวังมิให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน 
2.ปหานปธาน คือ เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 
3.ภาวนาปธาน คือ เพียรให้กุศลเกิดข้ึนในสันดาน 
4.อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วมิให้เสื่อม 

 
 
 

ข้อความที่ 2 
 

โกศล หมายถึง ความฉลาด, ความเชี่ยวชาญ, ทักษะ, ความช านาญ ประกอบด้วย 
 
 1. อายโกศล หมายถึง ความฉลาดในความเจริญ หรือความรอบรู้ทางเจริญ และเหตุของความเจริญ 

เป็นความฉลาดในการที่จะด าเนินชีวิตของตนเองให้เจริญก้าวหน้า ทั้งในหน้าที่การงาน ลาภ ยศ สรรเสริญ โดย
การสร้างความเจริญและพัฒนาตนเองในทางท่ีเป็นกุศลธรรม คือประกอบแต่กรรมดี 

 2. อปายโกศล หมายถึง ความฉลาดในความเสื่อม หรือรอบรู้ทางเสื่อมและเหตุของความเสื่อม เป็น
ความฉลาดในการที่จะไม่ด าเนินชีวิตของตนเองไปในทางที่เสื่อมเสีย รู้ว่าสิ่งที่เป็นความเสื่อมท้ังหลายไม่ควร
กระท า เช่น ทางแห่งอบายมุข ทางแห่งตัณหา เป็นต้น 

 3. อุปายโกศล หมายถึง ความฉลาดในอุบาย หรือรอบรู้วิธีแก้ไขเหตุการณ์และวิธีที่จะท าให้ส าเร็จ เป็น
ความฉลาดในการแก้ปัญหา แก้ไขเหตุการณ์ และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเหตุการณ์เหล่านั้นให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีหลักธรรมโกศลนี้ตรงกับมรรค 8 ในทุก ๆ ข้อ โดยมีสัมมาสังกัปปะ (ความเห็นชอบ) และ



102 
 

สัมมาทิฏฐิ (ค าริชอบ) ซึ่งสรุปเป็นหลักปัญญา ในไตรสิกขา เป็นหัวหน้าหรือเป็นหลักส าคัญในการที่จะใช้ความ
ฉลาด ความเชี่ยวชาญ ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ให้เจริญก้าวหน้าได้ และจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือ มุ่งสู่
หนทางของความดับทุกข์ท่ีแท้จริงได้ 
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ใบงานที่ 3.7   
ปธาน 4 และโกศล 3 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว แล้วตอบค าถาม 
 

ข่าวที่ 1 เรื่อง ปราชญ์อีสาน 
 
  นายจันทร์ที ประทุมภาพ เป็นเกษตรกรที่ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลา 
52 ปี  และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ จากที่เคยประสบภาวะวิกฤตชีวิต มีหนี้สินจ านวนมาก ต้องขาย
ทรัพย์สินที่มี และน าที่ดินไปจ านอง กระทั่งต้องไปท างานรับจ้างที่ประเทศมาเลเซีย แต่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
ท างานหนักและอดออมภายในระยะเวลา 1 ปี จึงเหลือเงินกลับมาจนสามารถใช้หนี้และไถ่ถอนที่ดินคืนมาได้ 
แล้วจึงเริ่มต้นวิถีเกษตรผสมผสานตั้งแต่ปี 2534 ด้วยทุนที่มีเหลืออยู่กับตัว คือ สองมือและอุปกรณ์ข้างกาย 
ได้แก่ จอบและบุ้งกี้ ขุดสระน้ าด้วยแรงงานที่มีในครัวเรือน จ านวน 4 คน ใช้เวลา 3 เดือน จึงเริ่มเก็บกักน้ าได้ 
ด ารงตนอย่างสมถะ สร้างอาหารไว้กินเองในครอบครัวและใช้แรงงานภายในครอบครัว 6 คน ไม่มีการจ้าง
แรงงานภายนอก 
 ในการท าเกษตรทฤษฏีใหม่นั้น นายจันทร์ที มีการแบ่งพ้ืนที่การใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากพ้ืนที่ 
จ านวน 22 ไร่ มีการบริหารจัดการ โดยแบ่งเป็นพื้นที่นาข้าว 10 ไร่ พื้นที่ท าเกษตรทฤษฏีใหม่ 10 ไร่ เป็นที่อยู่
อาศัย 2 ไร่ และมีสระน้ ารวมกว่า 10 สระ พร้อมกับการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย พืชผัก พืชสมุนไพร 
เพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาอาศัยกันเหมือนต้นไม้ในป่าธรรมชาติเป็นการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน อันเป็นระบบ
นิเวศน์ที่สมดุล มีการเลี้ยงหมู เป็ด ไก่ ปลา และปลูกผักทุกชนิดที่ตนเองเคยซื้อกิน เพ่ือลดรายจ่าย 
ขณะเดียวกันสามารถน าผักที่ปลูกไปจ าหน่ายในตลาดได้ท าให้มีรายได้ทุกวันจากการขายผัก ส่วนรายได้หลัก
ต่อเดือนได้จากการขายปลาและสัตว์ที่เลี้ยง ส าหรับรายปีก็มีรายได้อีกจากการขายผลผลิตของไม้ยืนต้น
ประเภทให้ผล ขณะเดียวกันก็จะแปรรูปผลผลิตในครัวเรือน อาทิ กล้วยแปรรูปชนิดต่าง ๆ น้ าเสาวรส น้ า
มะพร้าว พันธุ์พืชทุกชนิดที่ปลูกจะขยายพันธุ์ด้วยตนเองโดยไม่ซื้อมาจากแหล่งอื่น 
 นายจันทร์ที ได้เริ่มด าเนินการเกษตรทฤษฏีใหม่โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาตั้งแต่ปี 2540 – 2541 โดยทราบจากส านักงาน กปร. และส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด จึงได้ศึกษาว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร ก็ได้รับทราบว่า ต้องพยายามลดรายจ่ายใน
ครอบครัวให้มากที่สุด เมื่อศึกษาแล้วจึงทราบว่าจริง ๆ แล้วค่าใช้จ่ายประจ าวัน คือ อาหารที่ต้องกินต้องใช้ 
แล้วมาคิดต่ออีกว่าอาหารที่ต้องซื้อเขากินมีอะไรบ้าง จึงมาเริ่มคุยกันในครอบครัวว่าเราต้องปลูกทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เราซื้อกินทุกวัน ดังนั้นทุกอย่างที่เคยซื้อจะต้องปลูกเองทั้งหมด ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่วันหนึ่งเคย
ซื้อ 20-30 บาท ก็ไม่ต้องซื้อ และยังมีเงินไว้เก็บออมอีกด้วย 
 พ้ืนที่ทั้งหมดของนายจันทร์ที จะปลูกตั้งแต่พืชผักสวนครัว ทุกสิ่งทุกอย่างที่กินและขายได้ นอกจาก
พืชผักสวนครัวแล้ว ยังมีไม้ผล ไม่ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ ซึ่งที่ปลูกแล้วได้ผลดี และมีพืชที่เป็นที่สนใจของคนทั่วไป 
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คือ ผักหวานป่า เพราะราคาดี และมีคนสนใจมาก ราคากิโลกรัมละ 200 บาท รวมไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ
ทั้งหมดก็ท าให้มีรายได้ประมาณหมื่นกว่าบาทต่อเดือน หลาย ๆ คนบอกว่าปลูกป่าไม่ได้ เพราะไม่มีหัวไร่ปลาย
นา แต่ท่านก็ท าเป็นตัวอย่างโดยใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์อย่างที่สุด คือ ปรับคันคูให้ใหญ่แล้วปลูกพืชสวนครัว 
ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ หลากหลาย ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมข้ึนมา สร้างป่าขึ้นมา เพ่ือเป็นบ านาญชีวิตให้กับ
ลูกกับหลาน เป็นการฝากเงินไว้กับต้นไม้ ฝากเงินไว้กับดินลองคิดดูว่าต้นไม้ต้นหนึ่งปีแรกลงทุนไม่ถึง 10 บาท 
เมื่อผ่านไป 30 ปี แปรรูปต้นเพิ่มมูลค่าเป็นเงินได้หมื่นกว่าบาทคุ้มค่ามาก 
 
 หลังจากได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วประสบผลส าเร็จ ท าให้ที่บ้านจัดตั้ งเป็นศูนย์
เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เรื่องทฤษฏีใหม่ของพระองค์ ซึ่งขณะนี้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่ใช้อบรมให้กับ
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้หนึ่งในจ านวน 151 ศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ ผู้ที่เข้า
อบรม คือ เกษตรกรที่สนใจในเรื่องเกษตรทฤษฏีใหม่ มาอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวความคิด เปลี่ยนจิตส านึก 
ให้รู้จักพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองในชุมชนได้ถ้าเกษตรกรอยากจะลดรายจ่ายในการท าเกษตร ก็ต้องให้ความรู้
ในด้านต่าง ๆ เช่น การขยายพันธุ์พืช เพาะเมล็ด ติดตา ทาบกิ่ง เสียบยอด การขยายเพาะพันธุ์ปลาเลี้ยงเอง 
และสอนวิธีท าหัวอาหารเลี้ยงปลา ซึ่งจะเป็นการประหยัดและลดรายจ่ายได้เป็นอย่างมาก วัตถุดิบที่ท า
หัวอาหารปลาก็มาจากการเกษตรทั้งนั้น เช่น ถั่ว มัน ข้าวโพด ทุกอย่างที่เกษตรกรท า และอีกส่วนหนึ่งคือสอน
การท าปุ๋ยชีวภาพ และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเกษตร หรือเกี่ยวกับการลดรายจ่าย และจากการท างาน
เพ่ือสังคมที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงที่ได้สั่งสมมานั้น ท าให้นายจันทร์ทีได้รับการยอมรับให้เป็นปราชญ์
อีสานที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป และในปีหนึ่งมีผู้เข้ามาเรียนรู้และชื่นชมผลงานของนาย
จันทร์ที ไม่ต่ ากว่า 2-3 พันคน จากความมุ่งมั่นและจริงใจในการให้ความรู้เนื่องจากนายจันทร์ทีคิดว่า การที่รู้
แล้วไม่ควรเก็บไว้เพียงผู้เดียว ควรถ่ายทอดสิ่งดี ๆ  ให้กับชุมชนเพราะคิดว่าตนเองเคยตกทุกข์ได้ยากมา จึงรู้ว่า
ถ้าเราท าอย่างถูกต้องจะท าให้ส าเร็จ ดังนั้นจึงต้องขยายความรู้ให้กับคนอ่ืนและชุมชนต่อไป ที่มา : นายจันทร์ที 
ประทุมภา”.[2535].[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=6932 
&filename…สืบค้น 15 สิงหาคม 2555. 
 
ค าถาม 

1. บุคคลในข่าวปฏิบัติตนสอดคล้องกับโกศล 3 อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  

http://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=6932
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2. บุคคลในข่าวปฏิบัติตนที่แสดงถึงมีความเพียรชอบ (สังปธาน 4) อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ผลของการปฏิบัติตนส่งผลดีต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ข่าวท่ี 2 เรื่อง ชีวิตได้ดีเพราะธรรมะ 
 

  ผมเป็นลูกชาวจีนโดยก าเนิดและเป็นลูกคนสุดท้องของพ่ีน้องทั้งหมด 3 คน มีพ่ีชาย 2 คน เดิมทีคุณ
พ่อเป็นพ่อค้าจ าหน่ายเพชรพลอยและเปิดโรงงานเจียรพลอย ซึ่งถือว่าฐานะดีมาก ๆ ผมจ าได้ว่าที่บ้านมีคนงาน
มากมาย มีพ่ีเลี้ยงหลายคนซึ่งจะคอยดุแลผมและพ่ีชายอีก 2 คน แต่การพนันไม่เคยให้คุณกับใคร คุณพ่อหลง
ไปกับการพนันในทุกรูปแบบจึงท าให้ฐานะของครอบครัวที่เคยร่ ารวยกลับยากจนลงเรื่อย ๆ จนในที่สุด
ครอบครัวของผมก็ไม่มีบ้านจะอยู่อีกต่อไป ภาพที่ติดตาจนทุกวันนี้คือภาพที่ผมต้องย้ายบ้านไปมาอยู่บ่อย ๆ 
เป็นประจ าทุก ๆ 2-3 เดือน เพราะไม่มีค่าเช่าบ้านจะจ่ายให้กับเจ้าของบ้านที่เราเช่าอยู่ อาหารที่เรากินก็เป็น
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปเป็นอาหารหลัก ผมมักจะเป็นตัวแทนของครอบครัวเพ่ือให้ตามร้านขายของช าต่าง ๆ เพ่ือไป
ขอเซ็นปลากระป๋อง แต่หลายครั้งก็ถูกปฏิเสธและค าพูดที่ได้ยินบ่อย ๆ ก็คือ “ที่นี่ของมีไว้ขาย ไม่ได้มีไว้ให้
เซ็น” 
 ในด้านการเรียนก็เช่นกันสมัยที่ผมเรียนอยู่ชั้นประถม ผมไม่เคยรู้เลยว่าการเรียนของตนเองเป็นอย่างไร 
เพราะผมไม่เคยได้สมุดพกเหมือนกับเพ่ือน ๆ ในห้องและบ่อยครั้งที่อาจารย์ฝ่ายการเงินมักจะใช้มุขเด็ด
เพ่ือที่จะให้ผมตามพ่อแม่มาพูดคุยเรื่องค่าเทอมที่ติดไว้หลายงวดอยู่เสมอ แต่ก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนนี้มาก ๆ 
เพราะในที่สุดวันที่ผมจะข้ึนชั้นมัธยมผมเองยังติดเงินค่าเล่าเรียนอยู่หมื่นกว่าบาท วันที่จะไปขอจบครอบครัวผม
มีเพียง 2,000 บาทเท่านั้น แต่ทางโรงเรียนก็ยังให้จบได้ และต้องขอขอบคุณพ่อคุณแม่ที่แม้จะยากจนปานใดก็
ยังให้ผมไม่ถึงกับอดตาย ที่ส าคัญยามที่เราอด เราก็อดด้วยกันไม่มีใครจะหนีไปสุขสบายเพียงคนเดียว และ
ขอขอบคุณพ่ีชายคนโตที่ยอมลาออกจากโรงเรียน เพราะคิดว่าหากตนเองยังเรียนหนังสืออยู่ น้อง ๆ อีก 2 คน 
ไม่สามารถเรียนต่อไปแน่ ๆ 
 ชีวิตช่วงมัธยมจนถึง ปวช. ผมก็เริ่มช่วยเหลือทางบ้านโดยการขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเพ่ือส่งตัวเองเรียน
และยังสามารถช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกด้วย ชีวิตวัยรุ่ นของผมไม่เคยได้เที่ยวกับกลุ่ม
เพ่ือนฝูงไม่เคยได้ใส่เสื้อผ้าดี ๆ กินของดี ๆ ไปดูหนัง เพราะทุกช่วงเวลาของผมเป็นเงินเป็นทอง ช่วงเช้าก่อนไป
โรงเรียนและหลังเลิกเรียนรวมถึงวันหยุดก็ใช้เวลาไปกับการหาเงินเพ่ือไปผ่อนรถที่ซื้อมาใช้ท ามาหากิน ที่เหลือ
เก็บเป็นค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ของตนเองและครอบครัว โชคยังดีอยู่บ้างที่พ่ีสาวของแม่ก็ให้ความอนุเคราะห์โดย
การให้ที่อยู่ท าให้เราไม่ล าบากมากนัก หลังจากเรียนจบผมเริ่มชีวิตการท างานด้วยการเป็นพนักงานส่งเอกสาร
ให้กับบริษัท บริษัทหนึ่งย่านรามค าแหง การได้ท างานเป็นพนักงานส่งเอกสารท าให้ ผมรู้ซึ้งถึงหัวอกของ
คนท างานในสายอาชีพนี้ดี ทั้งเหนื่อย อากาศที่ร้อนจัด อยู่ท่ามกลางแสงแดดตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องเร่งท า
เวลาให้ทันในแต่ละงาน ช่วงนี้ผมเริ่ม ๆ ที่จะปฏิบัติธรรม เริ่มที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องธรรมะ หกเดือนผ่าน
ไปผมโชคดีที่มีคนแนะน าให้ไปสมัครต าแหน่งธุรการของบริษัทรับจ้างขายบ้านแห่งหนึ่ง แต่วันที่ไปสัมภาษณ์
เจ้าของบริษัทรู้สึกว่าผมพูดเก่งมาก ๆ เลยให้ผมไปท าต าแหน่งพนักงานขายบ้านแทน และผมก็ไม่ท าให้เจ้าของ
บริษัทผิดหวังเพราะผมได้เป็นนักขายอันดับหนึ่งของบริษัทด้วยวัยเพียง 20 ปี การเงินที่เคยฝืดเคืองก็ดีขึ้นเรื่อย 
ๆ ผมท างานนี้อยู่ถึง 5 ปี หากไม่เจอกับพิษเศรษฐกิจซะก่อนผมอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรซักอย่างไปแล้วก็
อาจเป็นได ้
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 ผมมีความใฝ่ผันที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่น ผมจึงเริ่มเก็บออมเงินคือมีเงินเท่าไหร่ให้แฟนเก็บให้หมด 
เพราะคิดว่าเงินก้อนนี้จะเป็นต้นทุนส าหรับการสร้างชีวิตครอบครัวต่อไป แต่แล้ววันที่ผมตกงานเพราะพิษ
เศรษฐกิจไม่มีงานท า จากเดิมที่เป็นนักขายบ้านมือทองของบริษัท กลับกลายเป็นต้องท างานทุกรูปแบบไม่ว่า
จะเป็น DJ เปิดแผ่นที่ร้านคาราโอเกะพนักงานต้อนรับ กัปตันร้านอาหาร จนไปถึง รปภ. ก็เคยเป็นมาแล้ว แฟน
ที่คิดว่าจะแต่งงานด้วยไว้ใจให้เก็บเงินทุกบาททุกสตางค์กลับมาขอบอกเลิกและน าเงินเก็บทั้งหมดที่ผมฝากไว้
ไปจนหมดสิ้น 
 ชีวิตในช่วงนั้นถือเป็นช่วงที่ตกต่ าที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ ต้องพยายามหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวและ
ตนเอง ตอนเช้าก็ไปขับจักรยานยนต์รับจ้าง ตอนบ่ายก็ไปรับท าแบบสอบถามตามบ้านและบริษัทต่าง ๆ ตอน
เย็นก็ไปเป็น รปภ. ผมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คือพยายามอ่านหนังสือเพ่ือเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ชีวิต
ช่วงนั้นมีเวลาพักผ่อนน้อยมาก แต่ในขณะเดียวกันก็หันมาปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นเพราะความทุกข์ต่าง ๆ ที่
รุมเร้าเข้ามา ชีวิตช่วงนั้นคิดปลงตกแล้วว่าคงไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนเป็นแน่แท้ การปฏิบัติธรรมจึงเป็นอีกหนึ่ง
วัคซีนที่เข้ามาช่วยผมได้มากทีเดียวในช่วงที่พายุลูกโตก าลังพัดผ่านเข้ามาในชีวิต ผมเป็น รปภ.อยู่ประมาณ 3 
เดือน โชคก็เข้าข้างผมอีกครั้ง เพ่ือนของเจ้านายเก่าโทรมาชวนผมไปท างานด้วยในต าแหน่งพนักงานขาย
อุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องจักรในโรงงานต่าง ๆ ซึ่งผมเชื่อว่าผมได้ดีเพราะธรรมะจริง ๆ 
 ปัจจุบันผมจะได้เป็นที่ปรึกษาให้กับนักลงทุน องค์กรเอกชน และบุคคลส าคัญ ในด้านความรักปัจจุบัน
ผมก็ได้แต่งงานกับคนที่ซื่อสัตย์และดูแลเอาใจใส่ผมได้เป็นอย่างดี อยู่กับครอบครัวที่เข้าใจ ได้ปฏิบัติธรรม
สม่ าเสมอ และภรรยาของผมก็เป็นอีกหนึ่งแรงใจที่ช่วยสนับสนุนให้ผมได้ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ตาม
ก าลังสติปัญญาจะอ านวยและได้มีโอกาสสร้างกุศลตามแนวทางของครูอาจารย์ แต่ที่ผมภูมิใจที่สุดในตอนนี้คือ 
ได้มีโอกาสซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยน้ าพักน้ าแรงของตนเอง ส าหรับท่านที่อ่านมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอให้
ลองหันมาปฏิบัติธรรมดูนะครับ เพราะถ้าเรามาปฏิบัติพัฒนากาย ใจ ตามแนวพระพุทธศาสนารับรองได้ว่าจะ
ได้เห็นผลในชาตินี้เลยทีเดียว จนมีหลายคนเชื่อว่าศาสนาพุทธก็เหมือนกับวิทยาศาสตร์ตรงที่ว่าจะต้องทดลอง
ท าดูจึงจะได้เห็นผลชัดเจนด้วยตนเอง ที่มา : “ชีวิตนี้ได้ดีเพราะธรรม”. [2535]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
www.banjitsumpaat.com/index.php?lay=show&ac=artice...สืบค้น 15 สิงหาคม 2555. 
 
  

http://www.banjitsumpaat.com/index.php?lay=show&ac=artice...สืบค้น
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ค าถาม 
1.  บุคคลในข่าวปฏิบัติตนสอดคล้องกับปธาน 4 อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. บุคคลในข่าวปฏิบัติตนตามหลักโกศล 3 อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. ผลของการปฏิบัติตนของบุคคลในข่าวส่งผลดีต่อตนเองและส่วนรวมอย่างไร จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
เรื่อง มงคล : การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาผู้ควรบูชา  
รหัสวิชา  ส 21103     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  1  เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ ส 1.1 ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว 
 

3. สาระส าคัญ 
 มงคลในหัวข้อ ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผู้ควรบูชา จัดเป็นธรรมที่ควรเจริญ (มรรค) 
พุทธศาสนิกชน ทุกคนพ่ึงปฏิบัติตาม ซึ่งจะส่งผลต่อความสุขความเจริญในชีวิต 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 • อริยสัจ 4 
 - มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
 : มงคล 38 

 » ไม่คบคนพาล   » คบบัณฑิต  »บูชาผู้ควรบูชา 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายของมงคล (การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาผู้ควรบูชา) ได้ 
 2. วิเคราะห์ผลการกระท าตามหลักมงคล (การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาผู้ควรบูชา) ได้ 
 3. เสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักมงคล (การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาผู้ควรบูชา) 
 และน าไปปฏิบัติได ้
 

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ 
1. ครูน าข่าวหรือภาพข่าวบุคคลที่ร่วมมือกันท ากิจกรรมต่างๆที่แสดงว่าเป็นการคบคนดี มาให้นักเรียน

อ่าน เช่น 
- ชมรมพ่อค้าไทยร่วมมือกันหาตลาดส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศ 
- ชาวบ้านพากันไปฟังการบรรยายความรู้เรื่อง วิธีการป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งจัดโดยสาธารณสุข

ของจังหวัด 
- เด็กและเยาวชนถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ ์
- นักเรียนรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จในการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มาแนะน าวิธีการเรียน

ให้แก่นักเรียนรุ่นน้อง 
- เกษตรกรดีเด่นให้ค าแนะน าเพื่อนบ้านในเรื่อง การพัฒนาวิธีการปลูกพืช 

2. ครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ผลการกระท าจากข่าวหรือภาพข่าวในข้อ 1 โดยการตอบค าถาม
ต่อไปนี้ 

- การกระท าของบุคคลในข่าวมีผลดีต่อใครบ้าง อธิบายเหตุผล 
- การกระท าดังกล่าว แสดงถึงการคบคนประเภทใด 



111 
 

 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงความคิดให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระท าของบุคคลดังกล่าวสอดคล้องกับมงคล 
38 ในหัวข้อ การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต และการบูชาผู้ควรบูชา 

 
ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา 
1.  นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง มงคล 38 จากหนังสือ

เรียน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 1) การไม่คบคนพาล   
 2)  การคบบัณฑิต  
 3)  การบูชาผู้ควรบูชา  
 แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน 
2.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้ 
1.  สมาชิกแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ที่ตนได้ศึกษามาโดยอธิบายทีละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง 
2.  นักเรียนช่วยกันสรุปความหมายและความส าคัญของมงคล 38 ในหัวข้อ การไม่คบคนพาล การคบ

บัณฑิต และการบูชาผู้ควรบูชา 
3.  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาข่าวหรือบทความ หรือสัมภาษณ์บุคคลที่ปฏิบัติตน

ตามมงคล 38 ในหัวข้อ การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต และการบูชาผู้ควรบูชา มาล่วงหน้า เพ่ือ
ท ากิจกรรมในชั่วโมงเรียนต่อไป 

   
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ 
1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงความพร้อมของนักเรียนแต่ละกลุ่มในการหาข่าวมา และถามถึงวิธีหา

ข้อมูลหรือข่าวของแต่ละกลุ่ม 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข่าวหรือข้อมูลที่หามาร่วมกันวิเคราะห์ ตามหัวข้อใน ใบงานที่ 3.8 เรื่อง

มงคลชีวิต  
3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 5 ข้ันสรุป 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานการวิเคราะห์ข่าวในใบงานที่ 3.8 หน้าชั้นเรียน เมื่อจบการ

น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกกลุ่มอื่นช่วยกันเสนอแนะเพ่ิมเติม 
2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายและความส าคัญของมงคล 38 ในหัวข้อ การไม่คบคนพาล 

การคบบัณฑิต และการบูชาผู้ควรบูชา จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและน าไปปฏิบัติ
ตาม 
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9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
  (1) ญาณสั งวร ,  สมเด็จพระ ( เจริญ สุ วฑ   ฒโน) .  2526.  หลักพระพุทธศาสนา . 
กรุงเทพมหานคร : ประกายพรึก. 
  (2) วศิน อินทสระ. 2548. หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา . กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท เอ. ไอ. เอ. จ ากัด (เครือน าทอง). 
  (3) ธรรมปิฎก, พระ (ประยุกต์  ปยุตฺ โต).  [ม.ป.ป. ]. หลักธรรมส าหรับนักศึกษา . 
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
 3. ตัวอย่างข่าวหรือภาพข่าว 
 4. ข่าวหรือบทความ 
 5. ใบงานที่ 3.8 เรื่อง มงคลชีวิต 
 6. ห้องสมุด 
 7. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 
10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 3.8 ใบงานที่ 3.8 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 3 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจรายงานการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

แบบประเมินรายงานการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ..................................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... ...................................................................... .... 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................ .......................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
....................................................................................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .............................................................. .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... ................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แบบบันทึกการปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการปฏิบัติตนตามข้อธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ตามที่ก าหนด เพื่อให้

สมาชิกในกลุ่มน าไปปฏิบัติ แล้วรายงานผลการปฏิบัติตนตามแบบบันทึกการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

ข้อหลักธรรม ตัวอย่างการกระท า/พฤติกรรม 

1. ไตรสิกขา  
 
  
 

2. ปธาน 4  
 
 
 

3. โกศล 3  
 
 
 

4. การคบบัณฑิต  
 
 
 

5. การบูชาผู้ควรบูชา  
 
 
 

 
หมายเหตุ  นักเรียนแต่ละกลุ่มอาจวางแผนปฏิบัติตนนอกเหนือจากตัวอย่างที่ได้รับตามความเหมาะสมให้

ครูผู้สอนเป็นผู้ตรวจก่อนน าไปปฏิบัติจริง 
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ใบงานที่ 3.8   
มงคลชีวิต 

 
ค าชี้แจง   1. ให้นักเรียนหาข่าวการกระท าของบุคคลที่สอดคล้องกับเรื่อง การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต 

และการบูชาผู้ควรบูชา  ข้อมูลจากชีวิตจริงของบุคคลที่นักเรียนรู้จัก 
    2. ให้นักเรียนสรุปประเด็นส าคัญของข่าวหรือข้อมูลของบุคคลในข้อ 1 
    3. นักเรียนตอบค าถามจากข่าว หรือข้อมูลของบุคคลในข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ชื่อบุคคล ............................................................................................................... ......................................... 
 
2.  การกระท าของบุคคลดังกล่าวสอดคล้องกับมงคลในเรื่องใด ยกตัวอย่างการกระท า 

............................................................................................................................. ..........................................

.................................................................................................................................................................... ... 
 
3.  ผลดีจากการกระท าของบุคคลดังกล่าว 

............................................................................................................................. ..........................................

......................................................................................................................................... .............................. 
 
4.  นักเรียนสามารถน าแบบอย่างของบุคคลในข่าว ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง และคาดว่าจะเกิดผลดีอย่างไร 

.......................................................................................... .............................................................................

............................................................................................................................. ..........................................

......................................................................................................................................... ..............................  
  

ชื่อบุคคล............................................................. 
สรุปประเด็นส าคัญ 

...................................................................................................... ............................................................

............................................................................................................................. .....................................

............................................................................................................................................................... ...

............................................................................................................................. .....................................
 ที่มาของข่าวหรือข้อมูล....................................................................................................... ......... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิต   เรื่อง ย  เว เสวต ิตาทิโส : คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น  
รหัสวิชา  ส 21103     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  1  เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ ส 1.1 ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว 
 

3. สาระส าคัญ 
 การคบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น เป็นข้อคิดที่ได้จากพุทธศาสนสุภาษิต ซึ่งเป็นการเตือนใจบุคคลให้
รู้จักคบคน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อการพัฒนาตนเอง 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 • พุทธศาสนสุภาษิต 
  - ย  เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย ย  เว เสวติ ตาทิโส 
 2. วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น ได้ 
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6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูให้นักเรียนดูภาพ ดังนี้ 
 - ภาพที่ 1 ภาพผู้กระท าความผิดถูกต ารวจจับ 
 - ภาพที่ 2 ภาพนักเรียนก าลังเรียนหนังสือ 
 - ภาพที่ 3 ภาพนักกีฬาฟุตบอลก าลังฝึกซ้อมการเล่นฟุตบอล 
 - ภาพที่ 4 ภาพคนนั่งฟังธรรมที่วัด 
 - ภาพที่ 5 ภาพเด็กวัยรุ่นเล่นการพนัน 
2. ครูตั้งค าถามถามนักเรียน เช่น 
 1) ภาพใดที่นักเรียนควรหลีกเลี่ยง พร้อมอธิบายเหตุผล 
  - ค าตอบที่คาดว่าจะได้ตรับคือ ภาพที่ 1 และภาพที่ 5 โดยมีเหตุผล คือ ภาพที่ 1 เป็นการ

กระท าที่ผิดกฎหมาย เมื่อท าผิดย่อมถูกลงโทษ ภาพที่ 5 เป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม 
ส าหรับการเป็นเด็กและเยาวชน และถ้าเป็นการพนันก็ย่อมเป็นการผิดศีลธรรม 

 2) ภาพใดที่นักเรียนชอบ พร้อมอธิบายเหตุผล 
  - ค าตอบที่คาดว่าจะได้รับอาจจะแตกต่างกันออกไป เช่น 
   ชอบภาพที่ 2 เพราะการเรียนหนังสือท าให้ได้รับความรู้ 
   ชอบภาพที่ 3 เพราะเป็นการออกก าลังกาย ท าให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งการเล่นกีฬาเป็นการ

ฝึกเรื่องความมีวินัย ความกล้าหาญ ความอดทน ความเสียสละ 
   ชอบภาพที่ 4 เพราะการฟังธรรมนั้นย่อมท าให้จิตใจคิดไปในทางที่ดีงาม และได้แนวทางใน

การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
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 3) ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นว่า กลุ่มบุคคลในภาพนั้นร่วมกันท ากิจกรรมที่ดีและไม่ดี 
แสดงว่า การคบคนประเภทใดก็ย่อมเป็นเช่นนั้น คบคนดีก็ย่อมท าดีตาม คบคนชั่วก็ย่อมท าชั่ว
ตาม 

 
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 
1. ครูจับคู่ให้นักเรียนโดยคละความสามารถ ให้นักเรียนเก่งหรือค่อนข้างเก่งคู่กับนักเรียนที่อ่อนหรือ

ค่อนข้างอ่อน แล้วให้นักเรียนแต่ละคู่ศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติมห้องสมุด และ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต ย  เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น และ
อภิปรายร่วมกันในหัวข้อต่อไปนี้ 

 1) ลักษณะคนดีทางธรรมและคนดีทางโลก 
 2) ลักษณะคนไม่ดีทางธรรมและคนไม่ดีทางโลก 
2. นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 4.1 เรื่อง คบคน เมื่อนักเรียนท าใบงานเสร็จแล้ว ให้จับคู่กับเพ่ือน (คู่

เดิม) แล้วผลัดกันอภิปรายค าตอบและตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบของกันและกัน 
3. ครูสุ่มนักเรียนบางคู่ออกมาอธิบายค าตอบในใบงานที่ 4.1 ให้เพ่ือนฟังหน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้

ตรวจสอบความถูกต้อง 
4. นักเรียนช่วยกันคิดแนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต ย  เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใด

ย่อมเป็นเช่นนั้น เพ่ือเป็นข้อคิดและน าไปปฏิบัติ 
5. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 3 ข้ันสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย ความส าคัญ และแนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต 

ย  เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น 
 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 - ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑ  ฒโน). 2526. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 

ประกายพรึก. 
 3. บัตรภาพ 
 4. ใบงานที่ 4.1 เรื่อง คบคน 
 5. ห้องสมุด 
 6. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
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10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานที่ 4.1 ใบงานที่ 4.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุม่ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................... ............................................................................. 
................................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... ..................................................................................... .... 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................................................ .............. 
.................................................................................................................... .......................................................... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
 .............................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ............................................................................. .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ใบงานที่ 4.1   
คบคน 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.  คนดีทางโลกและคนดีทางธรรม มีความแตกต่างกันอย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 2. คนไม่ดีทางโลกและคนไม่ดีทางธรรม มีความแตกต่างกันอย่างไร 
 ................................................................................. ...........................................................................

..............................................................................................………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………...............................................................
............................................................................................................................. ...............................
...................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
........................................................................................................................................... ................ 

 
 3. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการกระท าท่ีแสดงว่า คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น 
 ................................................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................ ....................................

...........................................................................................…………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………..................................................................
...................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ............................... 

 ............................................................................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิต   เรื่อง อตฺตนา โจทยตฺตาน  : จงเตือนตนด้วยตนเอง 
รหัสวิชา  ส 21103     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  1  เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ ส 1.1 ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว 
 

3. สาระส าคัญ 
 การเตือนตนด้วยตนเอง เป็นข้อคิดที่ได้จากพุทธศาสนสุภาษิต ซึ่งเป็นการเตือนใจบุคคลให้รู้จักเตือน
ตนเองให้กระท าในสิ่งที่ดี และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อการพัฒนาตนเอง 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 • พุทธศาสนสุภาษิต 
  - อตฺตนา โจทยตฺตาน  : จงเตือนตนด้วยตนเอง 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย อตฺตนา โจทยตฺตาน  ได้ 
 2. วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต จงเตือนตนด้วยตนเอง ได้ 
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6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าประสบการณ์ของตนเองที่แสดงว่าปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องโดยไม่มีใคร

มาเตือน เช่น 
 - ตื่นนอนแต่เช้าตรู่ 
 - ท าการบ้านส่งครูตรงเวลา 
 - ท าเวรรักษาความสะอาดห้องเรียนตามหน้าที่ 
 - เดินข้ามถนนบนทางม้าลายเป็นประจ า 
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระท าดังกล่าวสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตนา 

โจทยตฺตาน  : จงเตือนตนด้วยตนเอง 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง 

ปานกลาง ค่อนข้างอ่อน และอ่อน 
2. สมาชิกแต่ะละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต อตฺต

นา โจทยตฺตาน  จากหนังสือเรียน หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วช่วยกันท า ใบงานที่ 4.2 เรื่อง เตือนตนเอง 
3. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอธิบายค าตอบในใบงานทรี่ 4.2 ให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง ช่วยกัน

ตรวจสอบความถูกต้อง และหลอมรวมเป็นค าตอบของกลุ่ม 
4. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานที่ 4.2 หน้าชั้นเรียน แล้วให้กลุ่มอ่ืนที่มีความคิดที่

แตกต่างกันออกไปน าเสนอเพ่ิมเติม ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
5. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 



125 
 

ขั้นที่ 3 ข้ันสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตนา โจทยตฺตาน  : จง
เตือนตนด้วยตนเอง 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. ใบงานที่ 4.2 เรื่อง เตือนตนเอง 
 3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 
10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 4.2 ใบงานที่ 4.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 .......................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 .......................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................... ......................................... 
......................................................................................... ................................................................................. .... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................... ............................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................. ............ 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 .................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ....................................................................................... .... 

 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ใบงานที่ 4.2   
เตือนตนเอง 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องท่ีก าหนด แล้วตอบค าถาม 
  

 ต้อย ตาล และต้น เป็นเพ่ือนสนิทกัน ในเวลาพักกลางวันพวกเขามักจะมานั่งคุยกันใต้ต้นไม้ข้ างรั้ว
โรงเรียน 
ต้อย    :  เมื่อวานนี้คุณครูสอนพุทธศาสนสุภาษิตเรื่อง อตฺตนา โจทยตฺตาน  : จงเตือนตนด้วยตนเอง ท าให้

ฉันนึกถึงเด็กข้างบ้านฉันคนหนึ่งซึ่งก าพร้าทั้งพ่อและแม่ อยู่กับยายซึ่งแก่มากแล้ว เด็กคนนี้ชื่อ
อ้น อายุประมาณ 11-12 ปี รุ่นเดียวกับพวกเรานี่แหละ ฉันเคยคุยกับเขา เขามีความคิดต่างๆ 
เหมือนผู้ใหญ่เลยล่ะ เช่น เขาบอกว่า จะต้องรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด เพราะยายแก่แล้ว มี
เงินอยู่จ านวนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งถ้าใช้อย่างประหยัดก็คงพอให้เขาได้เรียนจนจบปริญญาตรี และ
เขาก็บอกว่าเมื่อกลับจากโรงเรียนตอนเย็น ทุกวันเขาจะช่วยยายถูบ้าน ท าอาหาร และล้างจาน 
จากนั้นก็ท าการบ้าน โดยไม่ต้องมีใครเตือน 

ตาล    : ฉันเองก็เหมือนกันกับอ้นนั้นแหละ ฉันก็ท างานบ้านช่วยพ่อแม่และท าการบ้านโดยไม่ต้องมีใคร
เตือน 

ต้น    : ฉันก็เตือนตนเองบ่อยเหมือนกัน เช่น เวลาเพ่ือนไปรายงานหน้าชั้นเรียนแล้วพูดผิ ดๆ ก็ไม่
หัวเราะเยาะเขา เวลานั่งฟังครูอธิบายแล้วรู้สึกง่วงนอน ก็เตือนตนเองว่าให้ตั้งใจฟังครูอธิบาย 
มิฉะนั้นแล้วจะไม่รู้เรื่องในสิ่งที่เรียน 

ต้อย    : ฉันก็มีความดีเหมือนกันนะ ฉันเตือนตัวเองไม่ให้โลภอยากได้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ให้ใช้
ของเดิมไปก่อนและก็เคยเตือนตัวเองให้รู้จักพูดจาสุภาพกับคนอ่ืน ฉันก็เลยไม่พูดหยาบ 

ตาล    : ฉันเห็นพวกสื่อมวลชนที่ชอบสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ผู้ที่ให้สัมภาษณ์บางคนพูดจาไม่สุภาพกับ
นักข่าวแสดงว่าผู้ให้สัมภาษณ์คนนั้นคงไม่เตือนตนเอง เลยท าให้คนทั่วไปมีความรู้สึกไม่ค่อยดีต่อ
คนนั้น 

ต้น    : พวกพ่ีๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบางคนที่พูดหาเสียงตอนเลือกตั้งประธานนักเรียนโดยใช้
วิธีการพูดหาเสียงว่าตนเองดี แล้วพูดว่าคนอ่ืนเขา แสดงว่า ขณะพูดนั้นไม่คิดและไม่เตือนตนเอง
ด้วย 

ต้อย    : สรุปแล้วก็รู้จักเตือนตนเองก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ท าอะไรบกพร่อง ผิดพลาด เพราะถ้ารอให้คน
อ่ืนมาเตือนก็อาจจช้าเกินไป 

ตาล    : เสียงสัญญาณเข้าห้องเรียนดังแล้ว พวกเราไปเรียนกันเถอะ 
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1.  ใครมกีารกระท าที่แสดงว่ารู้จักเตือนตนเอง ยกตัวอย่างการกระท าพร้อมอธิบายผลที่คาดว่าจะได้รับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ใครมีการกระท าที่แสดงถึงการไม่เตือนตนเอง และมีผลอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิต   เรื่อง นิสมฺม กรน  เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงท าดีกว่า  
รหัสวิชา  ส 21103     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  1  เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ ส 1.1 ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว 
 

3. สาระส าคัญ 
 การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงท าดีกว่า เป็นข้อคิดที่ได้จากพุทธศาสนสุภาษิต ซึ่งเป็นการเตือนใจบุคคลให้
รู้จักคิดพิจารณาอย่างถูกต้องก่อนตัดสินใจท าการใดๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพ่ือการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 • พุทธศาสนสุภาษิต 
  - นิสมฺม กรน  เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงท าดีกว่า 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย นิสมฺม กรน  เสยฺโย ได้ 
 2. วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงท าดีกว่า ได้ 
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6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้ 
 -  ภาพที ่1 ภาพนักเรียนก าลังทดลองวิทยาศาสตร์ 
 -  ภาพที่ 2 ภาพคนทอผ้า 
 -  ภาพที่ 3 ภาพชาวสวนกันสวนผสม 
 แล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า ก่อนที่ผลงานในภาพจะประสบความผลส าเร็จนั้น บุคคลในภาพ

จะต้องคิดอย่างไรบ้าง 
2. ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระท าสิ่งใดก็ตามจะต้องมีการคิดหลากหลาย และคิด

ใคร่ครวญทบทวนให้รอบคอบ จึงจะประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 
1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) ร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิต 

นิสมฺม กรน  เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงท าดีกว่า จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม และ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วบันทึกความรู้ที่ได้ลงในแบบบันทึกการอ่าน จากนั้นร่วมกันสรุปสาระส าคัญ 

2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มท า ใบงานที่ 4.3 เรื่อง คิดก่อนท า เมื่อท าเสร็จแล้วให้สมาชิกในกลุ่มผลัดกัน
เล่าค าตอบของตนในใบงานทีละข้อ เรียงเป็นรายบุคคลจนครบทุกคน แล้วช่วยกันสรุปค าตอบที่ถูกต้อง ซึ่งถือ
เป็นผลงานรวมของกลุ่ม 

3. ครูสุ่มนักเรียน  2-3 กลุ่ม ออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 4.3 หน้าชั้นเรียน แล้วให้กลุ่มที่มีความ
คิดเห็นหรือค าตอบที่แตกต่างกันได้น าเสนอเพ่ิมเติม 



132 
 

4. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 3 ข้ันสรุป 
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิต นิสมฺม กรน  เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อน

แล้วจึงท าดีกว่า 
2. นักเรียนและครูช่วยกันคิดแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนสุภาษิต นิสมฺม กรน  เสยฺโย : 

การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงท าดีกว่า แล้วให้นักเรียนน าไปปฏิบัติ 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
     (1) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑ  ฒโน). 2526. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 
ประกายพริก. 

    (2) วศิน อินทสระ. 2548. หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ. 
ไอ. เอ. จ ากัด (เครือน าทอง). 
 3. บัตรภาพ 
 4. ใบงานที่ 4.3 เรื่อง คิดก่อนท า 
 
10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 4.3 ใบงานที่ 4.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 .......................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ................................................................. .... 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... ..................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
....................................................................................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 .................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ......................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................. ............................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ใบงานที่ 4.3   
คิดก่อนท า 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา แล้วตอบค าถาม 
  

 หมู่บ้านรื่นรมย์ตั้งอยู่ริมแม่น้ า และมีป่าไผ่อยู่รอบหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท าประมง และเผา
ข้าวหลามขายต่อมาไม้ไผ่เหลือน้อยลง ปลาในแม่น้ าก็ลดน้อยลงไปเช่นกัน ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านได้มี
การน าปัญหาเรื่อง อาชีพของชาวบ้าน น าเสนอในที่ประชุม 
ประธานฯ  :  วันนี้ผมขอน าเสนอปัญหาเรื่อง ป่าไม้ในชุมชนของเรามีจ านวนลดลง กับเรื่องปริมาณปลาใน

แม่น้ าล าคลอง 
ชิต    :  ฉันคิดว่าเมื่อไม้ไผ่มีน้อยลง ไม่สามารถน าไปใช้ในการเผาข้าวหลามได้ เราก็เลิกการท าข้าวหลาม

ขายเปลี่ยนเป็นการท าขนมที่ใช้ข้าวเหนียวเหมือนกันก็ได้ เช่น ข้าวเหนียวหน้าสังขยา ข้าว
เหนียวตัด 

ชัย    :  ฉันว่าไม้ไผ่น้อยลงไปเนื่องจากเราไม่ได้ปลูกไม้ทดแทนไม้ที่ตัดไป ฉะนั้นเราน่าจะรณรงค์กันให้
ปลูกป่าไผ่ทดแทนไม่ไผ่ที่ตัดไป และควรมีหลักการว่าเราจะปลูกเพ่ิมปีละจ านวนเท่าไร เป็นการ
แก้ปัญหาและเป็นการทดแทนไม้ไผ่ที่ถูกตัด รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์อาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ
เราด้วย ในขณะที่เรายังไม่สามารถปลูกไม้ไผ่ให้โตทันใช้ เราก็พยายามใช้ไม้ไผ่ให้น้อยลงและใช้
ไม้ไผ่ให้คุ้มค่า เช่น การท าข้าวหลามก็ให้ใส่ข้าวเหนียวให้เต็มกระบอก ไม่ใช่ใส่เพียงครึ่งกระบอก
เท่านั้น แล้วก็คิดราคาให้เหมาะสมกับปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

ชอบ    : ฉันว่าถ้าไม้ไผ่มีจ านวนน้อยลง เราก็ซื้อจากที่อ่ืนก็ได้ 
จัน    : ส าหรับเรื่องปลาในน้ ามีน้อยลง เราก็ไปจับปลาที่บริเวณแม่น้ าสายอื่นท่ีชุกชุมกว่า 
จ้อย    : ฉันคิดว่าพวกชาวบ้านควรเปลี่ยนอาชีพประมงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
จ้อน    : ฉันคิดว่าชาวบ้านเรามีความคุ้นเคยเกี่ยวกับอาชีพประมงอยู่แล้ว ก็อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการก็ได้ 

แทนที่จะจับปลาในแม่น้ า แต่มาลองขุดบ่อเลี้ยงปลาก็ได้น่ะ แต่ต้องไปปรึกษานักวิชาการ
ทางการประมงเสียก่อนเพื่อจะได้มีความรู้ก่อนที่จะท าจริงๆ 

ชาติ    : ฉันว่าถ้าต้องการเลี้ยงปลาจริงๆ พวกเราก็ควรไปศึกษาดูงานในแหล่งที่เขามีอาชีพขุดบ่อเลี้ยง
ปลา ไปฝึกประสบการณ์จากพวกมีอาชีพขุดบ่อเลี้ยงปลากันจริงๆ จะได้รู้ว่ามีปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไขอย่างไร 

ประธานฯ  : ทุกเรื่องท่ีเป็นปัญหานั้นพวกเราควรคิดให้รอบคอบ 
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1.  ใครมีความคิดที่สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต นิสมฺม กรน  เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงท าดีกว่า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. นักเรียนควรน าพุทธศาสนสุภาษิต นิสมฺม กรน  เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงท าดีกว่า  ไปใช้ในเรื่องใด 

และคาดว่าจะเปิดผลดีอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิต   เรื่อง ทุราวาสา ฆรา ทุกขา  เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีน าทุกข์มาให้  
รหัสวิชา  ส 21103     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  1  เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ ส 1.1 ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว 
 

3. สาระส าคัญ 
 เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีน าทุกข์มาให้ เป็นข้อคิดท่ีได้จากพุทธศาสนสุภาษิต ซึ่งเป็นการเตือนใจบุคคล
ให้ปฏิบัติตนเป็นผู้ปกครองที่ดีและสมาชิกที่ดีของครอบครัว และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพ่ีอการพัฒนา
ตนเองและครอบครัว 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 • พุทธศาสนสุภาษิต 
  - ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีทุกข์มาให้ 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา ได ้
 2. วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีน าทุกข์มาให้ได้ 
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6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูขออาสาสมัคร 4-5 คน ออกมาเล่าชีวิตในครอบครัวที่เป็นสุขให้เพ่ือนฟังหน้าชั้นเรียน แล้วให้

นักเรียนในห้องช่วยกันหาเหตุผลว่า เพราะเหตุใด ครอบครัวของเพ่ือนอาสาสมัครเหล่านั้นจึงมีความสุข 
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงความคิดของนักเรียนให้รู้ว่า ครอบครัวที่มีความสุขนั้น มีการกระท าที่สอดคล้อง

กับพุทธศาสนสุภาษิต ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีน าทุกข์มาให้ 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายความรู้เรื่อง เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีน าทุกข์มาให้ให้นักเรียนฟัง ในประเด็นต่อไปนี้ 
 1) ลักษณะของสถาบันครอบครัวที่อยู่ด้วยกันอย่างปกติสุข 
 2) ลักษณะของเหย้าเรือนที่ปกครองดี 
2. นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิต ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี

น าทุกข์มาให้ จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วบันทึกความรู้ที่ได้ลงใน
แบบบันทึกการอ่าน 

3. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) ก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้สมาชิกแต่ละคน
เป็นหมายเลข 1-4 ตามล าดับ  

4. ครูให้นักเรียนแต่ละหมายเลขสัมภาษณ์เพ่ือนในประเด็นที่ก าหนดให้ในใบงานที่ 4.4 เรื่อง 
สัมภาษณ์ครอบครัว ตัวอย่าง และช่วยกันสรุปผล การกระท าของพ่อแม่ หรือหัวหน้าครอบครัวที่ดี มีลักษณะ
อย่างไร และส่งผลดีต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างไร 
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5. ครูสุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานในงานที่ 4.4 หน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

6. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 3 ข้ันสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย และผลของการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต ทุ

ราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีน าทุกข์มาให้ 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
     (1) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑ  ฒโน). 2526. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 
ประกายพรึก. 

    (2) วศิน อินทสระ. 2548. หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ. 
ไอ. เอ. จ ากัด (เครือน าทอง). 
 3. ใบงานที่ 4.4 เรื่อง สัมภาษณ์ครอบครัวตัวอย่าง 
 4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   
10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 4.4 ใบงานที่ 4.4 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
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ตรวจแผนผังความคิด เรื่อง 
พุทธศาสนสุภาษิต 

แบบประเมินแผนผังความคิด 
เรื่องพุทธศาสนสุภาษิต 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 .................................................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................. ............................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 .................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ......................................................................................... .... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 .......................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ........................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................... ................................................................................................ .... 

 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ใบงานที่ 4.4   
สัมภาษณ์ครอบครัวตัวอย่าง 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก าหนด 

1. ให้นักเรียนแต่ละหมายเลขสัมภาษณ์เพ่ือน ดังนี้ 
- หมายเลข 1 สัมภาษณ์เพ่ือนหมายเลข 2 
- หมายเลข 2 สัมภาษณ์เพ่ือนหมายเลข 3 
- หมายเลข 3 สัมภาษณ์เพ่ือนหมายเลข 4 
- หมายเลข 4 สัมภาษณ์เพ่ือนหมายเลข 1 

2. หัวข้อสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
- หัวหน้าครอบครัวตัวอย่างคือใคร ท่านมีความประทับใจเก่ียวกับครอบครัวตัวอย่างที่ท่านเสนอมา

อย่างไร ท าไมท่านจึงคิดว่า ครอบครัวนี้น่าจะเป็นครอบครัวตัวอย่าง 
- ผู้น า หรือหัวหน้าครอบครัว หรือพ่อแม่ในครอบครัวตัวอย่างนี้ มีการกระท าอย่างไรที่ควรน ามา

เป็นแบบอย่าง 
3. เมื่อทุกหมายเลขสัมภาษณ์กันเรียบร้อยแล้วให้ช่วยกันสรุปว่า การกระท าของพ่อแม่ หรือหัวหน้า

ครอบครัวที่ดี มีลักษณะอย่างไร และส่งผลดีต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างไร 
 

 
 
 
 


