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 การจดัการเรียนการสอนในยคุที�สังคมโลกมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วนั�น ครูผูส้อน

ตอ้งเป็นผูที้�ใหก้ารแนะนาํ

อยา่งยิ�งที�ครูผูส้อนตอ้งหาวธีิการ สื�อ นวตักรรม เทคโนโลยทีี�ทนัสมยั มาใชใ้นการพฒันานกัเรียนที�

ครอบคลุมในทุกๆ ดา้น  นายรัตนิกร แสงงาม ครู

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

พฒันาการเรียนการสอนของตนเองอยูเ่สมอ โดยเฉพาะการศึกษาเกี�ยวกบัขนบธรรมเนียม

วฒันธรรมและความเป็นไทย 

สามารถนาํมาถ่ายทอดใหก้ั

ใหผู้เ้รียนเป็นผูที้�ใฝ่ศึกษาหาความรู้

นกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัไดรั้บรางวลัทั�งในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ และการอุทิศตนเพื�อ

ช่วยงานส่วนรวมของโรงเรียนและชุมชนมาโดยตลอด

  การจดัทาํผลงานทางวชิาการ

มธัยมศึกษาปีที� 3  เพื�อใชเ้ป็นสื�อในการจดัการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน ประจาํแผนการ

เรียนรู้ที� 2 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

อริยสัจ 4  เป็นอีกผลงานหนึ�งที� นายรัตนิกร แสงงาม ไดส้ร้างขึ�นเพื�อพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

พฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ให้บรรลุจุดหมายของหลกัสูตร ขอชมเชยในความเพียรพยายาม อุตสาหะ

พฒันานกัเรียนใหเ้ป็นเยาวชนที�ดีของประเทศชาติ และหวงัว่

เป็นแบบอยา่งในการจดัทาํเป็นผลงานเพื�อพฒันานกัเรียนได้

  สุดทา้ยนี�ขอให ้ นายรัตนิกร แสงงาม ครู

บริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ปฏิบติัหนา้ที�พฒันานกัเรียน โรงเรียน ให้เจริญกา้วหนา้ยิ�งๆ ขึ�นไ

พร้อมกบัประสบผลสาํเร็จในหนา้ที�การงาน และมีความสุข มีพลงัในการคิดสร้างสรรคผ์ลงาน

ใหดี้ยิ�งขึ�นไป 

 

 

 

การจดัการเรียนการสอนในยคุที�สังคมโลกมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วนั�น ครูผูส้อน

ตอ้งเป็นผูที้�ใหก้ารแนะนาํ  ทั�งตอ้งอาํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน ดงันั�นจึงจาํเป็น

อยา่งยิ�งที�ครูผูส้อนตอ้งหาวธีิการ สื�อ นวตักรรม เทคโนโลยทีี�ทนัสมยั มาใชใ้นการพฒันานกัเรียนที�

นายรัตนิกร แสงงาม ครู คศ.2 โรงเรียนหวายคาํวทิยา  

ศาสนาและวฒันธรรม  เป็นอีกผูห้นึ�งที�มีความเพียรพยายามและเรียนรู้

พฒันาการเรียนการสอนของตนเองอยูเ่สมอ โดยเฉพาะการศึกษาเกี�ยวกบัขนบธรรมเนียม

วฒันธรรมและความเป็นไทย  โดยการลงพื�นที�เพื�อศึกษาวิธีการปฏิบติัต่างๆ จนเกิดทกัษะและ

สามารถนาํมาถ่ายทอดใหก้บัผูเ้รียน  เพื�อใหผู้เ้รียนเกิดการอนุรักษค์วามเป็นไทย ตลอดจนการฝึก

ใหผู้เ้รียนเป็นผูที้�ใฝ่ศึกษาหาความรู้  โดยจดักิจกรรมการแข่งขนัดา้นต่างๆ ในโรงเรียน และการนาํ

นกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัไดรั้บรางวลัทั�งในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ และการอุทิศตนเพื�อ

ส่วนรวมของโรงเรียนและชุมชนมาโดยตลอด 

การจดัทาํผลงานทางวชิาการชุดการสอน เรื�องหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา

เพื�อใชเ้ป็นสื�อในการจดัการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน ประจาํแผนการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรื�อง พระรัตนตรัยและ

เป็นอีกผลงานหนึ�งที� นายรัตนิกร แสงงาม ไดส้ร้างขึ�นเพื�อพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

พฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ให้บรรลุจุดหมายของหลกัสูตร ขอชมเชยในความเพียรพยายาม อุตสาหะ

พฒันานกัเรียนใหเ้ป็นเยาวชนที�ดีของประเทศชาติ และหวงัวา่ผลงานเล่มนี�  ครู ผูส้นใจไดน้าํไป

เป็นแบบอยา่งในการจดัทาํเป็นผลงานเพื�อพฒันานกัเรียนได ้

นายรัตนิกร แสงงาม ครู คศ.2 โรงเรียนหวายคาํวทิยา สังกดั

ศรีสะเกษ ปฏิบติัหนา้ที�พฒันานกัเรียน โรงเรียน ให้เจริญกา้วหนา้ยิ�งๆ ขึ�นไ

พร้อมกบัประสบผลสาํเร็จในหนา้ที�การงาน และมีความสุข มีพลงัในการคิดสร้างสรรคผ์ลงาน

(ลงชื�อ)..............................................

                             (นายสวา่ง  บุญกนัหา

                  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหวายคาํวทิยา

 

คาํนิยม 

การจดัการเรียนการสอนในยคุที�สังคมโลกมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วนั�น ครูผูส้อน

ทั�งตอ้งอาํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน ดงันั�นจึงจาํเป็น

อยา่งยิ�งที�ครูผูส้อนตอ้งหาวธีิการ สื�อ นวตักรรม เทคโนโลยทีี�ทนัสมยั มาใชใ้นการพฒันานกัเรียนที�

โรงเรียนหวายคาํวทิยา  กลุ่มสาระการเรียนรู้

เป็นอีกผูห้นึ�งที�มีความเพียรพยายามและเรียนรู้  เพื�อนาํสื�อมา

พฒันาการเรียนการสอนของตนเองอยูเ่สมอ โดยเฉพาะการศึกษาเกี�ยวกบัขนบธรรมเนียม

โดยการลงพื�นที�เพื�อศึกษาวิธีการปฏิบติัต่างๆ จนเกิดทกัษะและ

เพื�อใหผู้เ้รียนเกิดการอนุรักษค์วามเป็นไทย ตลอดจนการฝึก 

โดยจดักิจกรรมการแข่งขนัดา้นต่างๆ ในโรงเรียน และการนาํ

นกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัไดรั้บรางวลัทั�งในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ และการอุทิศตนเพื�อ

เรื�องหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา สาํหรับชั�น

เพื�อใชเ้ป็นสื�อในการจดัการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน ประจาํแผนการ

นธรรม เรื�อง พระรัตนตรัยและ

เป็นอีกผลงานหนึ�งที� นายรัตนิกร แสงงาม ไดส้ร้างขึ�นเพื�อพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

พฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ให้บรรลุจุดหมายของหลกัสูตร ขอชมเชยในความเพียรพยายาม อุตสาหะ

าผลงานเล่มนี�  ครู ผูส้นใจไดน้าํไป  

โรงเรียนหวายคาํวทิยา สังกดัองคก์าร

ศรีสะเกษ ปฏิบติัหนา้ที�พฒันานกัเรียน โรงเรียน ให้เจริญกา้วหนา้ยิ�งๆ ขึ�นไป 

พร้อมกบัประสบผลสาํเร็จในหนา้ที�การงาน และมีความสุข มีพลงัในการคิดสร้างสรรคผ์ลงาน     

).............................................. 

นายสวา่ง  บุญกนัหา) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหวายคาํวทิยา 

ก 



 

 ชุดการสอน เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 

การสอนรายวชิา ส23102 

เรื�อง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนหวายคาํวทิยา สังกดั

ศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น 

ขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช 2551

 ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่  ชุดการสอนรายวชิา ส

เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 

พระพุทธศาสนา สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 

ในกลุ่มวชิาการไดน้าํไปเป็นแบบอยา่งในการพฒันางาน และใชเ้ป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน

ใหด้าํเนินไปไดด้ว้ยดียิ�งขึ�น

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การสอน เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 4 เล่มนี�   เป็นหนงัสือประกอบการจดัการเรียน

 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ประจาํแผนการจดัการเรียนรู้ที� 

เรื�อง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนหวายคาํวทิยา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั        

ศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น กระทรวงมหาดไทย  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

2551 

ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่  ชุดการสอนรายวชิา ส23102 สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 4 ประจาํแผนการจดัการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง หลกัธรรมทาง

ระพุทธศาสนา สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 เล่มนี�  สามารถเป็นแนวทางใหค้รู ผูส้นใจ

ในกลุ่มวชิาการไดน้าํไปเป็นแบบอยา่งในการพฒันางาน และใชเ้ป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน

ใหด้าํเนินไปไดด้ว้ยดียิ�งขึ�น 

รัตนิกร  แสงงาม

 

 

 

 

                                                                                                                             

คาํนํา 

เป็นหนงัสือประกอบการจดัการเรียน

ศาสนาและวฒันธรรม ประจาํแผนการจดัการเรียนรู้ที� 2    

กลุ่มสาระการเรียนรู้

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั        

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ศาสนาและวฒันธรรม 

เรื�อง หลกัธรรมทาง

นวทางใหค้รู ผูส้นใจ   

ในกลุ่มวชิาการไดน้าํไปเป็นแบบอยา่งในการพฒันางาน และใชเ้ป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน

รัตนิกร  แสงงาม 
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1.  นักเรียนสามารถอธิบายสังฆคุณและขอธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ 
       ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด

2.  นักเรียนสามารถนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางสันติสุข
 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

นักเรียนสามารถอธิบายสังฆคุณและขอธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
นักเรียนสามารถนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางสันติสุข 

 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

หรือหลักธรรมของ  
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1.  วางแผนการสร้างและการใชชุ้ดการสอน เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 

2.  จดัทาํชุดการสอน เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 

       แลว้นาํมาพฒันาความสามารถดา้นการปฏิบติังานกลุ่ม และการมีวนิยัในการปฏิบติังาน

     ของนกัเรียน 

3.  จดัเตรียมชุดการสอน เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 

     ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ใหเ้พียงพอก่อนการสอนจริง

 4.  ชุดการสอน เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 

      ทกัษะกระบวนการกลุ่มและการมีวนิยัในการปฏิบติังาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

       ศาสนาและวฒันธรรม ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 

  5.   ก่อนดาํเนินการจดักิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้ ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อน

        เรียน และเมื�อดาํเนินกิจกรรมเสร็จสิ�นแลว้ ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน ซึ� งเป็น

        แบบทดสอบฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน

  6.  ขณะที�นกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ครูเดินดูและสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนเพื�อคอยใหค้วาม

       ช่วยเหลือแนะนาํ โดยเฉพาะนั

  7. ชุดการสอนใดที�แทรกคติธรรม

      ชีวติประจาํวนั 

  8.  การตรวจผลปฏิบติักิจกรรมครูควรตรวจอยา่งละเอียดทุกขั�นตอน เพื�อสังเกตการณ์พฒันา

       ทกัษะกระบวนการคิดของนกัเรียน

  9.  หากพบวา่นกัเรียนคนใดไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ครูสอนซ่อมเสริมและใหป้ฏิบติักิจกรรม

       ที�คลา้ยคลึงกนัอีกครั� ง

  10. ครูบอกผลการประเมินใหน้กัเรียนทราบทนัที เมื�อนกัเรียนทาํชุดการสอน

        เพื�อเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความตั�งใจ นกั

    พฒันาการปฏิบติังานกลุ่ม และมีวนิยัในการทาํงานของตนเองใหดี้ขึ�น
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผนการสร้างและการใชชุ้ดการสอน เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 

จดัทาํชุดการสอน เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 4 (ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ชี�ยวชาญ

แลว้นาํมาพฒันาความสามารถดา้นการปฏิบติังานกลุ่ม และการมีวนิยัในการปฏิบติังาน

จดัเตรียมชุดการสอน เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 4 สื�อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ใหเ้พียงพอก่อนการสอนจริง 

ชุดการสอน เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 4 ใชส้าํหรับจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�เนน้

ทกัษะกระบวนการกลุ่มและการมีวนิยัในการปฏิบติังาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวฒันธรรม ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 

ก่อนดาํเนินการจดักิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้ ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อน

เรียน และเมื�อดาํเนินกิจกรรมเสร็จสิ�นแลว้ ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน ซึ� งเป็น

แบบทดสอบฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน  

ขณะที�นกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ครูเดินดูและสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนเพื�อคอยใหค้วาม

ช่วยเหลือแนะนาํ โดยเฉพาะนกัเรียนที�มีปัญหาและเรียนอ่อน 

ชุดการสอนใดที�แทรกคติธรรม/คาํสอนไว ้ควรใหไ้ดช่้วยกนัวเิคราะห์เพื�อนาํแนวคิดไปใชใ้น

การตรวจผลปฏิบติักิจกรรมครูควรตรวจอยา่งละเอียดทุกขั�นตอน เพื�อสังเกตการณ์พฒันา

ทกัษะกระบวนการคิดของนกัเรียน 

หากพบวา่นกัเรียนคนใดไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ครูสอนซ่อมเสริมและใหป้ฏิบติักิจกรรม

ที�คลา้ยคลึงกนัอีกครั� ง 

ครูบอกผลการประเมินใหน้กัเรียนทราบทนัที เมื�อนกัเรียนทาํชุดการสอน

เพื�อเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความตั�งใจ นกัเรียนสามารถนาํผลการประเมินไป

พฒันาการปฏิบติังานกลุ่ม และมีวนิยัในการทาํงานของตนเองใหดี้ขึ�น 

คาํชี�แจงการใช้ชุดการสอนสําหรับครู 

วางแผนการสร้างและการใชชุ้ดการสอน เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 4 

ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ชี�ยวชาญ)        

แลว้นาํมาพฒันาความสามารถดา้นการปฏิบติังานกลุ่ม และการมีวนิยัในการปฏิบติังาน 

สื�อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน 

ใชส้าํหรับจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�เนน้ 

ทกัษะกระบวนการกลุ่มและการมีวนิยัในการปฏิบติังาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ก่อนดาํเนินการจดักิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้ ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อน 

เรียน และเมื�อดาํเนินกิจกรรมเสร็จสิ�นแลว้ ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน ซึ� งเป็น 

ขณะที�นกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ครูเดินดูและสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนเพื�อคอยใหค้วาม 

คาํสอนไว ้ควรใหไ้ดช่้วยกนัวเิคราะห์เพื�อนาํแนวคิดไปใชใ้น 

การตรวจผลปฏิบติักิจกรรมครูควรตรวจอยา่งละเอียดทุกขั�นตอน เพื�อสังเกตการณ์พฒันา 

หากพบวา่นกัเรียนคนใดไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ครูสอนซ่อมเสริมและใหป้ฏิบติักิจกรรม 

ครูบอกผลการประเมินใหน้กัเรียนทราบทนัที เมื�อนกัเรียนทาํชุดการสอน/ใบงานเสร็จสิ�น  

เรียนสามารถนาํผลการประเมินไป 
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1.  อ่านผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั ก่อนลงมือทาํชุดการสอน

2.  ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน

3.  ปฏิบติักิจกรรมการเรียนตามลาํดบัขั�นตอนชุดการสอน

4.  นกัเรียนลงมือทาํชุดการสอนทุกเนื�อหาที�เรียน โดยมีครูผูส้อนใหค้าํปรึกษาแนะนาํตลอดเวลา

  5.   ถา้นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจควรถามครูหรือเพื�อนที�เก่งกวา่ และสามารถเลือกใชว้ธีิการหาคาํตอบ

       ไดอ้ยา่งหลากหลายวธีิตามความถนดัของตนเอง

  6.  ช่วยครูวางแผนจดักระบวนการเรียนรู้รวมถึงสื�อ

       จดัทาํขึ�นร่วมกบัครู 

  7. นกัเรียนควรปฏิบติักิจกรรมการเรียนดว้ยความมุ่งมั�นและรับผดิชอบ

  8.  เมื�อนกัเรียนทาํกิจกรรมเส

       หลงัการเรียนอีกครั� งหนึ�ง

  9.  ตรวจกระดาษคาํตอบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน

  10. ถา้นกัเรียนคนใดไดค้ะแนนหลงัเรียนร้อยละ 

     ที�คาดหวงัของการเรียน
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คาํชี�แจงการใช้ชุดการสอนสําหรับ

อ่านผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั ก่อนลงมือทาํชุดการสอน 

ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

ปฏิบติักิจกรรมการเรียนตามลาํดบัขั�นตอนชุดการสอน 

นกัเรียนลงมือทาํชุดการสอนทุกเนื�อหาที�เรียน โดยมีครูผูส้อนใหค้าํปรึกษาแนะนาํตลอดเวลา

ถา้นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจควรถามครูหรือเพื�อนที�เก่งกวา่ และสามารถเลือกใชว้ธีิการหาคาํตอบ

ไดอ้ยา่งหลากหลายวธีิตามความถนดัของตนเอง 

ช่วยครูวางแผนจดักระบวนการเรียนรู้รวมถึงสื�อ/อุปกรณ์ อยา่งที�นกัเรียนช่วยกนัจดัหาหรือ

 

นกัเรียนควรปฏิบติักิจกรรมการเรียนดว้ยความมุ่งมั�นและรับผดิชอบ 

เมื�อนกัเรียนทาํกิจกรรมเสร็จแลว้ ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพื�อวดัความเขา้ใจ

หลงัการเรียนอีกครั� งหนึ�ง 

ตรวจกระดาษคาํตอบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ถา้นกัเรียนคนใดไดค้ะแนนหลงัเรียนร้อยละ 80 ขึ�นไป ถือวา่ผา่นเกณฑ์ตามผลการเรียนรู้   

รียน 

คาํชี�แจงการใช้ชุดการสอนสําหรับนักเรียน 

นกัเรียนลงมือทาํชุดการสอนทุกเนื�อหาที�เรียน โดยมีครูผูส้อนใหค้าํปรึกษาแนะนาํตลอดเวลา 

ถา้นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจควรถามครูหรือเพื�อนที�เก่งกวา่ และสามารถเลือกใชว้ธีิการหาคาํตอบ 

อุปกรณ์ อยา่งที�นกัเรียนช่วยกนัจดัหาหรือ 

ร็จแลว้ ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพื�อวดัความเขา้ใจ 

ขึ�นไป ถือวา่ผา่นเกณฑ์ตามผลการเรียนรู้    

ฉ 



 

 

รายวชิา ส 23102  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

เล่มที� 1  เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 
  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  นกัเรียนสามารถอธิบายสังฆคุณและขอ้ธรรมสาํคญัในกรอบอริยสัจ 

ศาสนาที�ตนนบัถือตามที�กาํหนด

คําชี�แจง   จงเลือกคาํตอบที�ถูกที�สุดเพียงขอ้เดียว

  ที�แจกให ้

1.  พระสงฆรู์ปแรกของศาสนาพุทธคือใคร 

 ก.  พระสารีบุตร  

 ข.  พระอญัญาโกณฑญัญะ

 ค.  พระอานนท ์

 ง.  พระกสัปะ 

2.  พระรัตนตรัยครบ 3 หมายถึงอะไร 

 ก.  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 ข.  ศีล สมาธิ ปัญญา 

      ค.  ทุกข ์สมุทยั นิโรธ 

   ง.   ฉนัทะ วริิยะ จิตตะ 

3.  พระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจา้คือบทใด 

 ก.  ไตรลกัษณ์    

 ข.  พุทธคุณ 

      ค.  ไตรสิกขา   

   ง.  ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร

4.  ขอ้ใดเป็นความหมายของอริยสัจ 

 ก.  วธีิการดบัทุกข ์

 ข.  สาเหตุแห่งทุกข ์

      ค.  ความจริงอนัประเสริฐ 

   ง.  ความดบัทุกข ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     หน่วยเรียนรู้ที� 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 

เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 4    สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม

นกัเรียนสามารถอธิบายสังฆคุณและขอ้ธรรมสาํคญัในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลกัธรรมของ

ศาสนาที�ตนนบัถือตามที�กาํหนด 

จงเลือกคาํตอบที�ถูกที�สุดเพียงขอ้เดียว  โดยเขียนเครื�องหมาย () ลงในกระดาษคาํตอบ

พระสงฆรู์ปแรกของศาสนาพุทธคือใคร ? 

  

พระอญัญาโกณฑญัญะ 

หมายถึงอะไร ? 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์        

  

พระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจา้คือบทใด ? 

   

ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร 

ขอ้ใดเป็นความหมายของอริยสัจ 4 ? 

    

ความจริงอนัประเสริฐ 4 ประการ  

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยเรียนรู้ที� 2 

ศึกษาปีที�  3 

สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม

หรือหลกัธรรมของ 

ลงในกระดาษคาํตอบ 

1 



 

5.  ขอ้ใดมิใช่องคป์ระกอบของพระพุทธศาสนา 

 ก.  คาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้

 ข.  หมู่สาวกที�ศึกษาและปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธเจา้และเผยแผค่าํสอน

 ค.  องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้

      ง.  สังฆคุณ 9   

6.  เด็กชายวนิยัมาโรงเรียนและไดป้ฏิบติักิจกรรมในการเขา้แถวเคารพธงชาติทุกวนัเช่น

เด็กชายวนิยัไดป้ฏิบติัตรงกบัหลกัสังฆคุณ 

 ก.  สุปฏิปนฺโน 

 ข.  ปาหุเนยฺโย 

 ค.  อาหุเนยฺโย 

 ง.  ทกฺขิเณยฺโย 

7.  ขอ้ใดต่อไปนี�ไม่ตรงกบัสังฆคุณ 

 ก.  อุชุปฏิปนฺโน 

 ข.  อนิจฺจตา 

 ค.  อาหุเนยฺโย 

 ง.  ทกฺขิเณยฺโย 

8.  เด็กชายแดงไดท้าํความตกลงกบัเด็กชายขาววา่ จะเอาหนงัสือการ์ตูนที�ยมืมาคืนภายใน 

ผา่นไปวนัที� 4 แลว้ไม่เอามาคืนซํ� ายงัเอาไปใหด้าํเช่าต่ออีก เช่นนี� ถือวา่เด็กชายแดงผิดหลงัสังฆคุณ 

ขอ้ใด 

 ก.  อุชุปฏิปนฺโน 

 ข.  อนิจฺจตา 

 ค.  อาหุเนยฺโย 

 ง.  ทกฺขิเณยฺโย 

9.  ครูสมศรีลงโทษเด็กชายนอ้ยและเด็กชายนนทก์รณีเขา้เรียนภาษาองักฤษสายโดยการใหท้่อง

ศพัทค์นละ 20 คาํ เหมือนๆ กัน 

9 ขอ้ใด ? 

 ก.  อุชุปฏิปนฺโน 

 ข.  ญายปฏิปนฺโน 

 ค.  อาหุเนยฺโย 

 ง.  ทกฺขิเณยฺโย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ใดมิใช่องคป์ระกอบของพระพุทธศาสนา ? 

คาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้      

หมู่สาวกที�ศึกษาและปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธเจา้และเผยแผค่าํสอน

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

เด็กชายวนิยัมาโรงเรียนและไดป้ฏิบติักิจกรรมในการเขา้แถวเคารพธงชาติทุกวนัเช่น

เด็กชายวนิยัไดป้ฏิบติัตรงกบัหลกัสังฆคุณ 9 ขอ้ใด ? 

ขอ้ใดต่อไปนี�ไม่ตรงกบัสังฆคุณ 9 ? 

เด็กชายแดงไดท้าํความตกลงกบัเด็กชายขาววา่ จะเอาหนงัสือการ์ตูนที�ยมืมาคืนภายใน 

แลว้ไม่เอามาคืนซํ� ายงัเอาไปใหด้าํเช่าต่ออีก เช่นนี� ถือวา่เด็กชายแดงผิดหลงัสังฆคุณ 

ครูสมศรีลงโทษเด็กชายนอ้ยและเด็กชายนนทก์รณีเขา้เรียนภาษาองักฤษสายโดยการใหท้่อง

และใหจ้ดบนัทึกลงในสมุด เช่นนี� ถือวา่ครูสมศรีปฏิบติัตรงกบัสังฆคุณ 

 

  

หมู่สาวกที�ศึกษาและปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธเจา้และเผยแผค่าํสอนใหแ้ก่คนทั�วไป   

เด็กชายวนิยัมาโรงเรียนและไดป้ฏิบติักิจกรรมในการเขา้แถวเคารพธงชาติทุกวนัเช่นนี�  ถือวา่

เด็กชายแดงไดท้าํความตกลงกบัเด็กชายขาววา่ จะเอาหนงัสือการ์ตูนที�ยมืมาคืนภายใน 3 วนั แต่

แลว้ไม่เอามาคืนซํ� ายงัเอาไปใหด้าํเช่าต่ออีก เช่นนี� ถือวา่เด็กชายแดงผิดหลงัสังฆคุณ 9 

ครูสมศรีลงโทษเด็กชายนอ้ยและเด็กชายนนทก์รณีเขา้เรียนภาษาองักฤษสายโดยการใหท้่อง

และใหจ้ดบนัทึกลงในสมุด เช่นนี� ถือวา่ครูสมศรีปฏิบติัตรงกบัสังฆคุณ 
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10.  โตง้รับผูโ้ดยสารจากสนามบินมาส่งที�สถานีขนส่งหมอชิตตอนสามทุ่ม เมื�อกลบัถึงบา้นเห็น

กระเป๋าสตางคว์างอยูที่�เบาะหลงัจึงรีบนาํกลบัไปแจง้ประกาศหาเจา้ของที�หมอชิตไดท้นัเวลา เจา้ของ

กระเป๋าใหค้่าตอบแทนแต่โตง้ไม่รับ เช่นนี�โตง้ปฏิบติัตรงกบัสังฆคุณ 

  ก.  อุชุปฏิปนฺโน 

  ข.  ญายปฏิปนฺโน 

  ค.  สามีจิปฏิปนฺโน 

  ง.  ทกฺขิเณยฺโย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โตง้รับผูโ้ดยสารจากสนามบินมาส่งที�สถานีขนส่งหมอชิตตอนสามทุ่ม เมื�อกลบัถึงบา้นเห็น

กระเป๋าสตางคว์างอยูที่�เบาะหลงัจึงรีบนาํกลบัไปแจง้ประกาศหาเจา้ของที�หมอชิตไดท้นัเวลา เจา้ของ

กระเป๋าใหค้่าตอบแทนแต่โตง้ไม่รับ เช่นนี�โตง้ปฏิบติัตรงกบัสังฆคุณ 9 ขอ้ใด ? 

โตง้รับผูโ้ดยสารจากสนามบินมาส่งที�สถานีขนส่งหมอชิตตอนสามทุ่ม เมื�อกลบัถึงบา้นเห็น

กระเป๋าสตางคว์างอยูที่�เบาะหลงัจึงรีบนาํกลบัไปแจง้ประกาศหาเจา้ของที�หมอชิตไดท้นัเวลา เจา้ของ
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รายวชิา ส 23102  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

เล่มที� 1  เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 
  

  

      

     หน่วยเรียนรู้ที� 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 

เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 4    สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

1.   ข 

2.   ก 

3.   ง 

4.   ค 

5.   ง 

6.   ก 

7.   ข 

8.   ก 

9.   ข 

10.  ค 

หน่วยเรียนรู้ที� 2 

ศึกษาปีที�  3 

สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม

4 



 

 

 

 

 

 

 

      คําชี�แจง 

1.  ชุดการสอนที� 1 ประกอบดว้ย

   1.1 ใบความรู้ที� 

   1.2 ใบความรู้ที� 

   1.3 ใบความรู้ที� 

2.  ส่วนประกอบของกิจกรรม

   2.1 คาํชี�แจง 

   2.2 ใบความรู้ 

   2.3 แบบฝึกปฏิบติัที� 

   2.4 แนวคาํตอบแบบฝึกปฏิบติั

3.  ก่อนทาํชุดการสอนทุกค

4.  แบบฝึกปฏิบติัอาจมีความยากง่ายสาํหรับนกัเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกนั ครูผูส้อนอธิบายคาํ

       ชี�แจงและชี�แนะเมื�อนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือมีปัญหา แสดงใหเ้ห็นวา่มีวธีิการอยา่งหลากหลาย 

        ในการคน้หาคาํตอบและอาํนวยความส

  5.  ครูผูส้อนเปิดโอกาสและสร้างบรรยากาศใหน้กัเรียนไดคิ้ด ไดต้อบอยา่งอิสระไม่ปิดกั�น

       ความคิดของนกัเรียน เพราะการที�นกัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระดว้ยตนเองจะทาํให้

       ทราบพฒันาการดา้นสติปัญญา และอารมณ์ ตลอดจนความคิดของนั

       ในการพฒันาต่อไป 

  6.  ครูผูส้อนไม่ควรเร่งรัดเวลา และจาํนวนชุดการสอนในการฝึก ความคิดที�ดีจะแสดงออกมาได้

       เมื�อนกัเรียนอยูใ่นบรรยากาศที�ดี ในช่วงเวลาหนึ�งนกัเรียนบางคนอาจตอ้งการทาํหลายชุดการ

       สอน แต่ในขณะที�นกั

  7. ครูผูส้อนประเมินผลการทาํชุดการสอนของนกัเรียนทุกครั� ง และแจง้ใหน้กัเรียนทราบผลการ

      ประเมินของตนเอง และบอกใหน้กัเรียนทราบขอ้ดี ขอ้บกพร่อง ความผิดพลาดที�เกิดขึ�น ให้

      แรงเสริม ใหค้าํชมเชย ให้กาํลงัใจและใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุงตนเองในครั� งต่อไป  

    

ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 

ประกอบดว้ย 

ใบความรู้ที� 1.1 เรื�อง พระรัตนตรัย 

ใบความรู้ที� 1.2 เรื�อง สังฆคุณ 9 

ใบความรู้ที� 1.3 เรื�อง อริยสัจ 4 

ส่วนประกอบของกิจกรรม 

 

แบบฝึกปฏิบติัที� 1.1, 1.2 และ 1.3 

แนวคาํตอบแบบฝึกปฏิบติั 

ก่อนทาํชุดการสอนทุกครั� งครูผูส้อนศึกษาการใชชุ้ดการสอนก่อนใช ้

แบบฝึกปฏิบติัอาจมีความยากง่ายสาํหรับนกัเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกนั ครูผูส้อนอธิบายคาํ

ชี�แจงและชี�แนะเมื�อนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือมีปัญหา แสดงใหเ้ห็นวา่มีวธีิการอยา่งหลากหลาย 

ในการคน้หาคาํตอบและอาํนวยความสะดวกในการฝึกอยา่งเตม็ที� 

ครูผูส้อนเปิดโอกาสและสร้างบรรยากาศใหน้กัเรียนไดคิ้ด ไดต้อบอยา่งอิสระไม่ปิดกั�น

ความคิดของนกัเรียน เพราะการที�นกัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระดว้ยตนเองจะทาํให้

ทราบพฒันาการดา้นสติปัญญา และอารมณ์ ตลอดจนความคิดของนกัเรียน เพื�อเป็นแนวทาง

ในการพฒันาต่อไป        

ครูผูส้อนไม่ควรเร่งรัดเวลา และจาํนวนชุดการสอนในการฝึก ความคิดที�ดีจะแสดงออกมาได้

เมื�อนกัเรียนอยูใ่นบรรยากาศที�ดี ในช่วงเวลาหนึ�งนกัเรียนบางคนอาจตอ้งการทาํหลายชุดการ

สอน แต่ในขณะที�นกัเรียนบางคนอาจตอ้งการและสนใจทาํเพียงชุดการสอนเดียว

ครูผูส้อนประเมินผลการทาํชุดการสอนของนกัเรียนทุกครั� ง และแจง้ใหน้กัเรียนทราบผลการ

ประเมินของตนเอง และบอกใหน้กัเรียนทราบขอ้ดี ขอ้บกพร่อง ความผิดพลาดที�เกิดขึ�น ให้

แรงเสริม ใหค้าํชมเชย ให้กาํลงัใจและใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุงตนเองในครั� งต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํชี�แจงชุดการสอนที� 1 

เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 4  

ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนหวายคาํวทิยา

 

แบบฝึกปฏิบติัอาจมีความยากง่ายสาํหรับนกัเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกนั ครูผูส้อนอธิบายคาํ 

ชี�แจงและชี�แนะเมื�อนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือมีปัญหา แสดงใหเ้ห็นวา่มีวธีิการอยา่งหลากหลาย  

ครูผูส้อนเปิดโอกาสและสร้างบรรยากาศใหน้กัเรียนไดคิ้ด ไดต้อบอยา่งอิสระไม่ปิดกั�น 

ความคิดของนกัเรียน เพราะการที�นกัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระดว้ยตนเองจะทาํให ้

กเรียน เพื�อเป็นแนวทาง 

ครูผูส้อนไม่ควรเร่งรัดเวลา และจาํนวนชุดการสอนในการฝึก ความคิดที�ดีจะแสดงออกมาได ้

เมื�อนกัเรียนอยูใ่นบรรยากาศที�ดี ในช่วงเวลาหนึ�งนกัเรียนบางคนอาจตอ้งการทาํหลายชุดการ 

เรียนบางคนอาจตอ้งการและสนใจทาํเพียงชุดการสอนเดียว 

ครูผูส้อนประเมินผลการทาํชุดการสอนของนกัเรียนทุกครั� ง และแจง้ใหน้กัเรียนทราบผลการ 

ประเมินของตนเอง และบอกใหน้กัเรียนทราบขอ้ดี ขอ้บกพร่อง ความผิดพลาดที�เกิดขึ�น ให ้

แรงเสริม ใหค้าํชมเชย ให้กาํลงัใจและใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุงตนเองในครั� งต่อไป   
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โรงเรียนหวายคาํวทิยา 



 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

  เล่มที� 1  เรื�อง พระรัตนตรัย

พระพุทธศาสนามีองคป์ระกอบสาํคญั 

(ของชาวพุทธ) 3 ประการ ไดแ้ก่ พระพุทธ

พระพุทธ  หมายถึง องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ผูซึ้� งเป็นศาสดาของศาสนา คือเป็น ผูท้รง

คน้พบสัจธรรมโดยการตรัสรู้เอง และสอนใหผู้อื้�นรู้ตาม

พระธรรม  หมายถึง คาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้ทั�งที�เป็นคาํอธิบายเกี�ยวกบัความเป็นจริงของ

ชีวติมนุษย ์และเป็นคาํสั�งสอนใหม้นุษยป์ฏิบติัดีต่อกนั

พระสงฆ์   หมายถึง หมู่สาวกที�ศึกษาและปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธเจา้และเผยแผค่าํสอน

ใหแ้ก่คนทั�วไป 

ความสําคัญของพระรัตนตรัย

      พระรัตนตรัยนอกจากจะเป็นแกว้อนัประเสริฐของชาวพุทธแลว้ พระรัตนตรัยยงัเป็นที�พึ�ง

ที�ระลึกที�ดีที�สุดของชาวพุทธ ในชีวติประจาํวนัของชาวพุทธจะเกี�ยวขอ้งกบัพระรัตนตรัยอยูเ่สมอ เช่น 

ตื�นนอนตอนเชา้สวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย ก่อนไปทาํงานนิยมไหวพ้ระก่อนออกจากบา้น

ที�ทาํงานนิยมไหวพ้ระประจาํสถานที�ทาํงาน และไหวพ้ระรัตนตรัย 

ก่อนนอนทุกคืน นกัเรียนก็เช่นเดียวกนั ก่อนเขา้เรียนหลงัเคารพ

ธงชาตินกัเรียนจะตอ้งสวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย

สวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย ก่อนนอนก็สวดมนต ์ดงันั�นพระรัต

จึงมีความสาํคญัต่อชาวพุทธอยา่งยิ�ง

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 

เรื�อง พระรัตนตรัย    สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม

 

พระพุทธศาสนามีองคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการ คือ พระรัตนตรัย ซึ� งแปลวา่ 

ประการ ไดแ้ก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์

หมายถึง องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ผูซึ้� งเป็นศาสดาของศาสนา คือเป็น ผูท้รง

คน้พบสัจธรรมโดยการตรัสรู้เอง และสอนใหผู้อื้�นรู้ตาม 

หมายถึง คาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้ทั�งที�เป็นคาํอธิบายเกี�ยวกบัความเป็นจริงของ

และเป็นคาํสั�งสอนใหม้นุษยป์ฏิบติัดีต่อกนั 

หมายถึง หมู่สาวกที�ศึกษาและปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธเจา้และเผยแผค่าํสอน

 

ความสําคัญของพระรัตนตรัย 

พระรัตนตรัยนอกจากจะเป็นแกว้อนัประเสริฐของชาวพุทธแลว้ พระรัตนตรัยยงัเป็นที�พึ�ง

ที�ระลึกที�ดีที�สุดของชาวพุทธ ในชีวติประจาํวนัของชาวพุทธจะเกี�ยวขอ้งกบัพระรัตนตรัยอยูเ่สมอ เช่น 

ตื�นนอนตอนเชา้สวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย ก่อนไปทาํงานนิยมไหวพ้ระก่อนออกจากบา้น

ที�ทาํงานนิยมไหวพ้ระประจาํสถานที�ทาํงาน และไหวพ้ระรัตนตรัย  

ก่อนนอนทุกคืน นกัเรียนก็เช่นเดียวกนั ก่อนเขา้เรียนหลงัเคารพ            

ธงชาตินกัเรียนจะตอ้งสวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย ก่อนเลิกเรียนก็ 

สวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย ก่อนนอนก็สวดมนต ์ดงันั�นพระรัตนตรัย 

จึงมีความสาํคญัต่อชาวพุทธอยา่งยิ�ง 

ใบความรู้ที�  1.1 

ศึกษาปีที�  3 

สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม 

ซึ� งแปลวา่ แกว้อนัประเสริฐ 

หมายถึง องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ผูซึ้� งเป็นศาสดาของศาสนา คือเป็น ผูท้รง

หมายถึง คาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้ทั�งที�เป็นคาํอธิบายเกี�ยวกบัความเป็นจริงของ

หมายถึง หมู่สาวกที�ศึกษาและปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธเจา้และเผยแผค่าํสอน

พระรัตนตรัยนอกจากจะเป็นแกว้อนัประเสริฐของชาวพุทธแลว้ พระรัตนตรัยยงัเป็นที�พึ�ง    

ที�ระลึกที�ดีที�สุดของชาวพุทธ ในชีวติประจาํวนัของชาวพุทธจะเกี�ยวขอ้งกบัพระรัตนตรัยอยูเ่สมอ เช่น 

ตื�นนอนตอนเชา้สวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย ก่อนไปทาํงานนิยมไหวพ้ระก่อนออกจากบา้นเมื�อไปถึง      
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

  เล่มที� 1  เรื�อง สังฆคุณ 

สังฆคุณ 9 หมายถึง คุณของพระสงฆ ์

ความดีไดรั้บยกยอ่งมาตั�งแต่ครั� งพุทธกาล คือ

และ 5 ประการหลงัเป็นผลดงัต่อไปนี�

      1. สุปฏิปนฺโน : เป็นผู้ปฏิบัติดี

ไม่ตึงนกั ปฏิบติัไม่ถอยหลงั ปฏิบติัไดดี้เท่าเดิม หรือกา้วหนา้สูงขึ�นไป ปฏิบติัตามรอยพระบาทของ

พระพุทธเจา้ 

      2. อุขุปฏิปนฺโน : เป็นผู้ปฏิบัติตรง

ปฏิบติัลบัหลงัคนอีกอยา่งหนึ�ง ไม่ปฏิบติัเพื�อโออ้วด คือ

กวา่ใครๆ ปฏิบติัตรงต่อพระพุทธเจา้ และพระสาวกดว้ยกนั ไม่อาํพรางความในใจ ไม่มีแง่งอน

      3. ญายปฺฏิปนฺโน : เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง

ปฏิบติัเพื�อความตรัสรู้ 

      4. สามีจิปฏิปนฺโน : เป็นผู้ปฏิบัติสมควร

อยา่งยิ�ง ปฏิบติัดีที�สุด 

      5. อาหุเนยฺโย : เป็นผู้ควรแก่สิ�งของคํานับ

คุณสมบติั 4 ประการ ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้นั�น ดว้ยวา่สิ�งที�เรียกวา่

ความดีของคน เมื�อพระสงฆป์ระกอบดว้ยคุณสมบติัเช่นนั�น จึงควรแก่
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 

เรื�อง สังฆคุณ 9     สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม

คุณของพระสงฆ ์คุณความดีที�พระสงฆมี์อยูป่ระจาํตน  พระสงฆที์�มีคุณ

ความดีไดรั้บยกยอ่งมาตั�งแต่ครั� งพุทธกาล คือ พระอริยสงฆ ์ สังฆคุณมี 9 ประการ 4 ประการแรกเป็นเหตุ

ประการหลงัเป็นผลดงัต่อไปนี�  

เป็นผู้ปฏิบัติด ีคือ ปฏิบติัตามมชัฌิมาปฏิปทา  อนัเป็นทางสายกลา

ปฏิบติัไม่ถอยหลงั ปฏิบติัไดดี้เท่าเดิม หรือกา้วหนา้สูงขึ�นไป ปฏิบติัตามรอยพระบาทของ

เป็นผู้ปฏิบัติตรง คือ ไม่ปฏิบติัลวงโลก หมายถึง ปฏิบติัต่อหนา้คนอยา่งหนึ�ง 

ไม่ปฏิบติัเพื�อโออ้วด คือ ปฏิบติัเพื�อใหค้นทั�วไปเห็นว่

ปฏิบติัตรงต่อพระพุทธเจา้ และพระสาวกดว้ยกนั ไม่อาํพรางความในใจ ไม่มีแง่งอน

เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง คือ ปฏิบติัมุ่งธรรมเป็นใหญ่ ปฏิบติัถือความถูกตอ้งเป็นสาํคญั

เป็นผู้ปฏิบัติสมควร คือ ปฏิบติัน่านบัถือ สมควรไดรั้บความเคารพ

เป็นผู้ควรแก่สิ�งของคํานับ คือ ควรไดรั้บสิ�งของที�เขานาํมาถวาย เพราะท่านมี

ประการ ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้นั�น ดว้ยวา่สิ�งที�เรียกวา่ “อาหุนะ” เป็นของที�ท่านใชบู้ช

ความดีของคน เมื�อพระสงฆป์ระกอบดว้ยคุณสมบติัเช่นนั�น จึงควรแก่ “อาหุนะ” คือสิ�งของคาํนบั

        

ใบความรู้ที�  1.2 

ศึกษาปีที�  3 

สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม 

คุณความดีที�พระสงฆมี์อยูป่ระจาํตน  พระสงฆที์�มีคุณ

ประการแรกเป็นเหตุ

ทา  อนัเป็นทางสายกลาง ไม่หยอ่นนกั      

ปฏิบติัไม่ถอยหลงั ปฏิบติัไดดี้เท่าเดิม หรือกา้วหนา้สูงขึ�นไป ปฏิบติัตามรอยพระบาทของ

ปฏิบติัต่อหนา้คนอยา่งหนึ�ง  

ปฏิบติัเพื�อใหค้นทั�วไปเห็นวา่ตนปฏิบติัเคร่งครัด

ปฏิบติัตรงต่อพระพุทธเจา้ และพระสาวกดว้ยกนั ไม่อาํพรางความในใจ ไม่มีแง่งอน 

ฏิบติัถือความถูกตอ้งเป็นสาํคญั

านบัถือ สมควรไดรั้บความเคารพ ปฏิบติัชอบ

านาํมาถวาย เพราะท่านมี

เป็นของที�ท่านใชบู้ชาคุณ

คือสิ�งของคาํนบั 
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      6. ปาหุเนยโฺย : เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ

สมควรแก่การตอ้นรับเหมือนการตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติ พระสงฆอ์ยูใ่นฐานะนั�น

      7. ทกฺขิเณยฺโย : เป็นผู้ควรแก่ทกัษิณาควรแก่สิ�งของทาํบุญ

ไดรั้บประโยชน์ตามที�ปรารถนา แมก้ารอุทิศกุศลเพื�อผูต้าย พระสงฆก์็จดัเป็นทกัขิไณยบุคคล คือ ควรรับ

ทกัษิณาทานนั�น ๆ 

       8. อ�ฺชลกีรณโีย : เป็นผู้ควรแก่การทาํอัญชลี

ฐานะที�ใคร ๆ ควรแสดงความเคารพดว้ยการกราบไหว ้ทั�งเป็นกา

ประการ อนัไดแ้ก่ อาย ุวรรณะ สุขะ พละ ดว้ย

      9. อนุตตรํ ป�ฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺ

บริจาคแก่พระสงฆย์อ่มมีอานิสงส์มาก เปรียบเหมือนนามีดินดีและนํ�าดาํ พืชที�หวา่นไปยอ่มใหผ้ลไพบูลย ์

จึงเป็นที�บาํเพญ็บุญของพุทธศาสนิกชนทั�งหลาย

 

                                     

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ คือ ผูป้ฏิบติังามเช่นนี�  เมื�อท่านไปในบา้นเมืองใด ยอ่มเป็นผู ้

สมควรแก่การตอ้นรับเหมือนการตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติ พระสงฆอ์ยูใ่นฐานะนั�น 

เป็นผู้ควรแก่ทกัษิณาควรแก่สิ�งของทาํบุญ คือ พระสงฆผ์ูมี้คุณสมบติัดงักล่าวยอ่ม

ไดรั้บประโยชน์ตามที�ปรารถนา แมก้ารอุทิศกุศลเพื�อผูต้าย พระสงฆก์็จดัเป็นทกัขิไณยบุคคล คือ ควรรับ

เป็นผู้ควรแก่การทาํอัญชล ีคือ พระสงฆเ์ป็นผูมี้คุณความดีอยูใ่นสันดาน 

ที�ใคร ๆ ควรแสดงความเคารพดว้ยการกราบไหว ้ทั�งเป็นการช่วยใหผู้ไ้หวเ้จริญดว้ยพรทั�ง 

ประการ อนัไดแ้ก่ อาย ุวรรณะ สุขะ พละ ดว้ย 

สฺส : เป็นเนื�อนาบุญของโลก คือ พระสงฆเ์ป็นผูบ้ริสุทธิ�  ทกัษิณาที�

บริจาคแก่พระสงฆย์อ่มมีอานิสงส์มาก เปรียบเหมือนนามีดินดีและนํ�าดาํ พืชที�หวา่นไปยอ่มใหผ้ลไพบูลย ์

จึงเป็นที�บาํเพญ็บุญของพุทธศาสนิกชนทั�งหลาย 

 

คือ ผูป้ฏิบติังามเช่นนี�  เมื�อท่านไปในบา้นเมืองใด ยอ่มเป็นผู ้

คือ พระสงฆผ์ูมี้คุณสมบติัดงักล่าวยอ่ม

ไดรั้บประโยชน์ตามที�ปรารถนา แมก้ารอุทิศกุศลเพื�อผูต้าย พระสงฆก์็จดัเป็นทกัขิไณยบุคคล คือ ควรรับ

เป็นผูมี้คุณความดีอยูใ่นสันดาน ยอ่มอยูใ่น

รช่วยใหผู้ไ้หวเ้จริญดว้ยพรทั�ง 4 

คือ พระสงฆเ์ป็นผูบ้ริสุทธิ�  ทกัษิณาที� 

บริจาคแก่พระสงฆย์อ่มมีอานิสงส์มาก เปรียบเหมือนนามีดินดีและนํ�าดาํ พืชที�หวา่นไปยอ่มใหผ้ลไพบูลย ์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

  เล่มที� 1  เรื�อง อริยสัจ 4

  อริยสัจ 4 หมายถึง ความจริงอนัประเสริฐ 

สาํคญัที�สุดเรื�องหนึ�งของพระพุทธศาสนา ความจริงอนัประเสริฐ 

และมรรค 

  อริยสัจ 4 ประกอบด้วย…

1. ทุกข์ (ธรรมที�ควรรู้) 

  คือ ความจริงวา่ดว้ยเรื�องทุกข ์

ทางกายและทางใจ ทั�งรัก โลภ โกรธ หลง ความเศร้าโศกเสียใจทั�งปวง เป็นตน้

2. สมุทยั (ธรรมที�ควรละ) 

  คือ สาเหตุแห่งทุกขน์ั�น ซึ� งความทุกขท์ั�งปวงมกัเกิดจากความไม่รู้ ความไม่เขา้ใจในโลก ความ

อ่อนประสบการณ์ในชีวิต ซึ� งความไม่รู้เหล่านี� เป็นสาเหตุแห่งทุกขท์ั�งปวง

3. นิโรธ (ธรรมที�ควรบรรลุ) 

  คือ ความดบัทุกข ์ความไม่มีทุกข ์ซึ� งก็หมายถึงการเขา้ใจในสมุทยั ความเขา้ใจสาเหตุแห่งทุกข ์

ความเศร้ามวัหมองทั�งปวง 

4. มรรค (ธรรมที�ควรเจริญ) 

  คือ หนทางแห่งการดบัทุกข ์

ปวงนั�นมีอยู ่8 ประการนั�นเอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 

     สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ที�  1.3 

ความจริงอนัประเสริฐ 4 ประการ หลกัคาํสอนเรื�อง อริยสัจ 

สาํคญัที�สุดเรื�องหนึ�งของพระพุทธศาสนา ความจริงอนัประเสริฐ 4 ประการ ไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ 

… 

ความจริงวา่ดว้ยเรื�องทุกข ์ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เป็นสภาพของความลาํบากทั�ง

ทางกายและทางใจ ทั�งรัก โลภ โกรธ หลง ความเศร้าโศกเสียใจทั�งปวง เป็นตน้ 

คือ สาเหตุแห่งทุกขน์ั�น ซึ� งความทุกขท์ั�งปวงมกัเกิดจากความไม่รู้ ความไม่เขา้ใจในโลก ความ

ซึ�งความไม่รู้เหล่านี� เป็นสาเหตุแห่งทุกขท์ั�งปวง 

ความไม่มีทุกข ์ซึ� งก็หมายถึงการเขา้ใจในสมุทยั ความเขา้ใจสาเหตุแห่งทุกข ์

คือ หนทางแห่งการดบัทุกข ์ซึ� งพระพุทธองคต์รัสไวว้า่ มรรคมีองค ์8 หรือ วธีิการดบัทุกขท์ั�ง

ศึกษาปีที�  3 

สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม 
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อริยสัจ 4 เป็นคาํสอนที�

ประการ ไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ 

ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เป็นสภาพของความลาํบากทั�ง

คือ สาเหตุแห่งทุกขน์ั�น ซึ� งความทุกขท์ั�งปวงมกัเกิดจากความไม่รู้ ความไม่เขา้ใจในโลก ความ

ความไม่มีทุกข ์ซึ� งก็หมายถึงการเขา้ใจในสมุทยั ความเขา้ใจสาเหตุแห่งทุกข ์

หรือ วธีิการดบัทุกขท์ั�ง



 

 

 
 
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม

  เล่มที� 1  เรื�อง พระรัตนตรัย

  ชื�อ...........................................................................................  

จุดประสงค์การเรียนรู้   นกัเรียนสามารถอธิบาย

คําชี�แจง  ใหน้กัเรียนบอกความหมายและองคป์ระกอบของพระรัตนตรัย ดงัต่อไปนี�

1.  พระรัตนตรัย หมายถงึอะไร 
_________________________________

_________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 
2.  พระรัตนตรัย มอีงค์ประกอบอะไรบ้าง 

 
____________

____________

____________

____________

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ชั�นมัธยมศึกษาปีที�  

เรื�อง พระรัตนตรัย           สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม

...........................................................................................  เลขที�..........  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที� 1.1 

นกัเรียนสามารถอธิบายหลกัธรรมของศาสนาที�ตนนบัถือได้

บอกความหมายและองคป์ระกอบของพระรัตนตรัย ดงัต่อไปนี�

พระรัตนตรัย หมายถงึอะไร ? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

พระรัตนตรัย มอีงค์ประกอบอะไรบ้าง ? 

องค์ประกอบ 

พระรัตนตรัย 

______________

______________

______________

______________

____________

____________

_________

____________

ชั�นมัธยมศึกษาปีที�  3 

สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม 

..........  ชั�น.................. 
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ศาสนาที�ตนนบัถือได ้

บอกความหมายและองคป์ระกอบของพระรัตนตรัย ดงัต่อไปนี�  

______________________________

______________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

____________

____________

____________

____________



 

 

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

  เล่มที� 1  เรื�อง สังฆคุณ 

  ชื�อ...........................................................................................  
 

 
 
 

2.________________________

__________________________

 
3._________________________________

___________________________________

 
4._________________________________

___________________________________
 

1._________________________________5._________________________________

___________________________________

 
6._6_______________________________

___________________________________

 
7._________________________________

___________________________________

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถอธิบายสังฆคุณ 

คําชี�แจง  ใหน้กัเรียนตอบคาํถามดงัต่อไปนี�  วา่คุณลกัษณะ 

1._________________________________

___________________________________

2._________________________________

___________________________________

 
3._________________________________

___________________________________

4._________________________________

___________________________________

5._________________________________

___________________________________

 
6._________________________________

___________________________________

7._________________________________

___________________________________

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 

เรื�อง สังฆคุณ 9     สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม

...........................................................................................  เลขที�..........  

_____________________________________________________________

______________________________________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

กจิกรรมที� 1.2 

นกัเรียนสามารถอธิบายสังฆคุณ 9 หรือหลกัธรรมของศาสนาที�ตนนบัถือได้

ตอบคาํถามดงัต่อไปนี�  วา่คุณลกัษณะ 9 ประการของ สังฆคุณ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

ศึกษาปีที�  3 

สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม 

..........  ชั�น.................. 

_______

____________________________

____________________________  

____________________________

____________________________

____________________________  

____________

____________________________  

____________________________

____________________________  
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ศาสนาที�ตนนบัถือได ้

ประการของ สังฆคุณ 9 มีอะไรบา้ง 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 



 

 
 
 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8._________________________________

___________________________________

 
9._________________________________

___________________________________

 

9._________________________________

___________________________________

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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____________________________

____________________________  

____________________________

____________________________  
____________________________

______  



 

 

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

  เล่มที� 1  เรื�อง อริยสัจ 

  ชื�อ...........................................................................................  

 

 

 

 
 

 
  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถอธิบายอริยสัจ 

อยา่งสันติสุข 

คําชี�แจง  ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปนี�ใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ที�สุด

 

__________ 

 

__________ 

 
 

__________ 

 
 

__________ 

 

2. นักเรียนปฏิบตัติามหลกัธรรมของอริยสัจ 

เกดิผลอย่างไร 
_________________________________

________________________________________

______________

1. ใหน้กัเรียนบอกองคป์ระกอบและความหมายของอริยสัจ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 

เรื�อง อริยสัจ 4     สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม

...........................................................................................  เลขที�..........  

      

กจิกรรมที� 1.3 

นกัเรียนสามารถอธิบายอริยสัจ 4 หรือนาํหลกัธรรมไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้

ตอบคาํถามต่อไปนี�ใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ที�สุด 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

นักเรียนปฏิบตัติามหลกัธรรมของอริยสัจ 4 แล้วจะ

เกดิผลอย่างไร ? 
________________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________________

ใหน้กัเรียนบอกองคป์ระกอบและความหมายของอริยสัจ 4 วา่มีอะไรบา้ง
ความหมาย 

ศึกษาปีที�  3 

สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม 

..........  ชั�น.................. 
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นาํหลกัธรรมไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้

______________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________

_____________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

แล้วจะ

_______________________

________________

__________________________________________

วา่มีอะไรบา้ง 



 

 

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

  เล่มที� 1  เรื�อง พระรัตนตรัย

  ชื�อ...........................................................................................  

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้   นกัเรียนสามารถ

คําชี�แจง  ใหน้กัเรียนบอกความหมายและองคป์ระกอบของพระรัตนตรัย ดงัต่อไปนี�

1.  พระรัตนตรัย 

พระรัตนตรัย หมายถึง 

มี 3 ประการ ไดแ้ก่ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์
 

2.  พระรัตนตรัย มอีงค์ประกอบอะไรบ้าง 

 

พระพุทธ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 

เรื�อง พระรัตนตรัย    สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม

...........................................................................................  เลขที�..........  

แนวคาํตอบกจิกรรมที� 1.1 

นกัเรียนสามารถอธิบายหลกัธรรมของศาสนาที�ตนนบัถือได้

บอกความหมายและองคป์ระกอบของพระรัตนตรัย ดงัต่อไปนี�

พระรัตนตรัย หมายถงึอะไร ? 

พระรัตนตรัย หมายถึง แกว้อนัประเสริฐ (ของชาวพุทธ)

ประการ ไดแ้ก่ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

พระรัตนตรัย มอีงค์ประกอบอะไรบ้าง ? 

องค์ประกอบ 

พระรัตนตรัย 

พระสงฆ์ 
 

ศึกษาปีที�  3 

สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม 

..........  ชั�น.................. 
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ศาสนาที�ตนนบัถือได ้

บอกความหมายและองคป์ระกอบของพระรัตนตรัย ดงัต่อไปนี�  

) 

พระธรรม 
 



 

 

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

  เล่มที� 1  เรื�อง สังฆคุณ 

ชื�อ...........................................................................................  

 
 
 

                                             

 

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถอธิบายสังฆคุณ 

คําชี�แจง  ใหน้กัเรียนตอบคาํถามดงัต่อไปนี�  วา่คุณลกัษณะ 

1.  สุปฏิปนฺโน : เป็นผู้ปฏิบัติด ีคือ ปฏิบติัไม่ตามมชัฌิมาปฏิปทา  อนัเป็นทางสายกลาง ไม่หยอ่นนกั ไม่ตึงเครียดนกั

ถอยหลงั ปฏิบติัไดดี้เท่าเดิม  

 

2. อุขุปฏิปนฺโน : เป็นผู้ 

3. ญายฺปฏิปนฺโน : เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง

ถูกตอ้งเป็นสาํคญัปฏิบติัเพื�อความตรัสรู้

 
4. สามีจิปฏิปนฺโน : เป็นผู้ปฏิบัติสมควร

เคารพ ปฏิบติัชอบอยา่งยิ�ง

5. อาหุเนยฺโย : เป็นผู้ควรแก่สิ�งของคํานับ

เพราะท่านมีคุณสมบติั 4 ประการ ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้

 
6. ปาหุเนยฺโย : เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ

บา้นเมืองใด ยอ่มเป็นผูส้มควรแก่การตอ้นรับเหมือนการตอ้นรับแขกผู ้

 
7. ทกฺขิเณยฺโย : เป็นผู้ควรแก่ทกัษิณาควรแก่สิ�งของทาํบุญ

คุณสมบติัดงักล่าวยอ่มไดรั้บประโยชน์ตามที�

 

2. อุขุปฏิปนฺโน : เป็นผู้ปฏิบัติตรง คือ ไม่ปฏิบติัลวงโลก 

ไม่ปฏิบติัเพื�อโออ้วด คือ ปฏิบติัเพื�อให้คนทั�วไปเห็นวา่ตนปฏิบติัเคร่งครัดกวา่ใครๆ

ดว้ยกนั ไม่อาํพรางความในใจ ไม่มีแง่งอน

 

3. ญายปฺฏิปนฺโน : เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง

 

 

 

4. สามีจิปฏิปนฺโน : เป็นผู้ปฏิบัติสมควร

 

 

5. อาหุเนยโฺย : เป็นผู้ควรแก่สิ�งของคาํนับ

ขา้งตน้นั�น ดว้ยว่าสิ�งที�เรียกวา่ “อาหุนะ

จึงควรแก่ “อาหุนะ” คือสิ�งของคาํนบั 

 

6. ปาหุเนยฺโย : เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ

เหมือนการตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติ พระสงฆอ์ยูใ่นฐานะนั�น

      

 

 7. ทกขฺิเณยโฺย : เป็นผู้ควรแก่ทักษณิาควรแก่สิ�งของทําบุญ

ปรารถนา แมก้ารอุทิศกุศลเพื�อผูต้าย พระสงฆก์็จดัเป็นทกัขิไณยบุคคล คือ ควรรับทกัษิณาทานนั�น ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 

เรื�อง สังฆคุณ 9    สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม

...........................................................................................  เลขที�..........  

                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัเรียนสามารถอธิบายสังฆคุณ 9 หรือหลกัธรรมของศาสนาที�ตนนบัถือได้

ตอบคาํถามดงัต่อไปนี�  วา่คุณลกัษณะ 9 ประการของ สังฆคุณ 

ปฏิบติัไม่ตามมชัฌิมาปฏิปทา  อนัเป็นทางสายกลาง ไม่หยอ่นนกั ไม่ตึงเครียดนกั

เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง คือ ปฏิบติัมุ่งธรรมเป็นใหญ่ ปฏิบติัถือความ

ถูกตอ้งเป็นสาํคญัปฏิบติัเพื�อความตรัสรู้  

เป็นผู้ปฏิบัติสมควร คือ ปฏิบติัน่านบัถือ สมควรไดรั้บความ

ปฏิบติัชอบอยา่งยิ�ง ปฏิบติัดีที�สุด 

เป็นผู้ควรแก่สิ�งของคํานับ คือ ควรไดรั้บสิ�งของที�เขานาํมาถวาย 

ประการ ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้  

เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ คือ ผูป้ฏิบติังามเช่นนี�  เมื�อท่านไปใน

บา้นเมืองใด ยอ่มเป็นผูส้มควรแก่การตอ้นรับเหมือนการตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติ 

เป็นผู้ควรแก่ทกัษิณาควรแก่สิ�งของทาํบุญ คือ พระสงฆผ์ูมี้

คุณสมบติัดงักล่าวยอ่มไดรั้บประโยชน์ตามที�ปรารถนา  

แนวคาํตอบกจิกรรมที� 1.2 

คือ ไม่ปฏิบติัลวงโลก หมายถึง ปฏิบติัต่อหนา้คนอยา่งหนึ� ง  ปฏิบติัลบัหลงัคนอีกอยา่งหนึ� ง 

ปฏิบติัเพื�อให้คนทั�วไปเห็นวา่ตนปฏิบติัเคร่งครัดกวา่ใครๆ ปฏิบติัตรงต่อพระพทุธเจา้ 

ดว้ยกนั ไม่อาํพรางความในใจ ไม่มีแง่งอน 

เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง คือ ปฏิบติัมุ่งธรรมเป็นใหญ่ ปฏิบติัถือความถูกตอ้งเป็นสาํคญัปฏิบติัเพื�อความตรัสรู้

เป็นผู้ปฏิบัติสมควร คือ ปฏิบติัน่านบัถือ สมควรไดรั้บความเคารพ ปฏิบติัชอบอยา่งยิ�ง ปฏิบติัดีที�สุด

เป็นผู้ควรแก่สิ�งของคาํนับ คือ ควรไดรั้บสิ�งของที�เขานาํมาถวาย เพราะท่านมีคุณสมบติั 4 ประการ ดงักล่าวแลว้

อาหุนะ” เป็นของที�ท่านใชบู้ชาคุณความดีของคน เมื�อพระสงฆป์ระกอบดว้ยคุณสมบติัเช่นนั�น 

 

เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ คือ ผูป้ฏิบติังามเช่นนี�  เมื�อท่านไปในบา้นเมืองใด ยอ่มเป็นผูส้มควรแก่การตอ้นรับ

เหมือนการตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติ พระสงฆอ์ยูใ่นฐานะนั�น 

เป็นผู้ควรแก่ทักษณิาควรแก่สิ�งของทําบุญ คือ พระสงฆผ์ูมี้คุณสมบติัดงักล่าวยอ่มไดรั้บประโยชน์ตามที�

ปรารถนา แมก้ารอุทิศกุศลเพื�อผูต้าย พระสงฆก์็จดัเป็นทกัขิไณยบุคคล คือ ควรรับทกัษิณาทานนั�น ๆ 

ศึกษาปีที�  3 

สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม 
..........  ชั�น.................. 
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ศาสนาที�ตนนบัถือได ้

ประการของ สังฆคุณ 9 มีอะไรบา้ง 

ปฏิบติัไม่ตามมชัฌิมาปฏิปทา  อนัเป็นทางสายกลาง ไม่หยอ่นนกั ไม่ตึงเครียดนกั ปฏิบติัไม่

ปฏิบติัมุ่งธรรมเป็นใหญ่ ปฏิบติัถือความ

คือ ปฏิบติัน่านบัถือ สมควรไดรั้บความ

คือ ควรไดรั้บสิ�งของที�เขานาํมาถวาย 

คือ ผูป้ฏิบติังามเช่นนี�  เมื�อท่านไปใน

มีเกียรติ   

ปฏิบติัลบัหลงัคนอีกอยา่งหนึ� ง 

ปฏิบติัตรงต่อพระพทุธเจา้ และพระสาวก

คือ ปฏิบติัมุ่งธรรมเป็นใหญ่ ปฏิบติัถือความถูกตอ้งเป็นสาํคญัปฏิบติัเพื�อความตรัสรู้ 

ปฏิบติัดีที�สุด 

ประการ ดงักล่าวแลว้

เมื�อพระสงฆป์ระกอบดว้ยคุณสมบติัเช่นนั�น 

คือ ผูป้ฏิบติังามเช่นนี�  เมื�อท่านไปในบา้นเมืองใด ยอ่มเป็นผูส้มควรแก่การตอ้นรับ

คือ พระสงฆผ์ูมี้คุณสมบติัดงักล่าวยอ่มไดรั้บประโยชน์ตามที�



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. อ�ฺชลกีรณีโย : เป็นผู้ควรแก่การทําอญัชลี

แสดงความเคารพดว้ยการกราบไหว้

 

9. อนุตตรํ ป�ญฺกเฺขตฺตํ โลกสฺส : 

อานิสงส์มาก เปรียบเหมือนนามีดินดีและนํ�าดาํ พืชที�หวา่นไปยอ่มให้ผลไพบูลย ์จึงเป็นที�บาํเพญ็บุญของพทุธศาสนิกชน

ทั�งหลาย 

 

 

 

 

เป็นผู้ควรแก่การทําอญัชล ีคือ พระสงฆเ์ป็นผูมี้คุณความดีอยูใ่นสนัดาน  ยอ่มอยูใ่นฐานะที�ใคร ๆ ควร

แสดงความเคารพดว้ยการกราบไหว ้

: เป็นเนื�อนาบุญของโลก คือ พระสงฆเ์ป็นผูบ้ริสุทธิ�  ทกัษิณาที� บริจาคแก่พระสงฆย์อ่มมี

อานิสงส์มาก เปรียบเหมือนนามีดินดีและนํ�าดาํ พืชที�หวา่นไปยอ่มให้ผลไพบูลย ์จึงเป็นที�บาํเพญ็บุญของพทุธศาสนิกชน
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คือ พระสงฆเ์ป็นผูมี้คุณความดีอยูใ่นสนัดาน  ยอ่มอยูใ่นฐานะที�ใคร ๆ ควร

บริจาคแก่พระสงฆย์อ่มมี

อานิสงส์มาก เปรียบเหมือนนามีดินดีและนํ�าดาํ พืชที�หวา่นไปยอ่มให้ผลไพบูลย ์จึงเป็นที�บาํเพญ็บุญของพทุธศาสนิกชน



 

 
 
 
 
 
 

 

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

  เล่มที� 1  เรื�อง อริยสัจ 

ชื�อ...........................................................................................  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถอธิบายอริยสัจ 

อยา่งสันติสุข 

คําชี�แจง  ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปนี�ใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ที�สุด

ทุกข์ 

สมุทยั 

 

นิโรธ 

 

มรรค 

 

2. นักเรียนปฏิบตัติามหลกัธรรมของอริยสัจ 

อย่างไร ? 
  ทาํใหไ้ม่ประมาท คอยเตือนสติใหรู้้วา่ ความทุกขห์รือปัญหาจะเกิดขึ�นได้

เสมอ การดาํรงชีวิตในโลกจึงเป็นการแกปั้ญหาอยูต่ลอดเวลา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 

เรื�อง อริยสัจ 4    สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม

...........................................................................................  เลขที�..........  

นกัเรียนสามารถอธิบายอริยสัจ 4 หรือนาํหลกัธรรมไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้

ตอบคาํถามต่อไปนี�ใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ที�สุด 

ความหมาย 

ความจริงวา่ดว้ยเรื�องทุกข ์ความไม่สบายกาย ไมส่บายใจ

เป็นสภาพของความลาํบากทั�งทางกายและทางใจ 

สาเหตุแห่งทุกขน์ั�น ซึ� งความทุกขท์ั�งปวงมกัเกิดจากความ

ไม่รู้ ความไม่เขา้ใจในโลก ความอ่อนประสบการณ์ในชีวิต

ความดบัทุกข ์ความไม่มีทุกข ์หมายถึงการเขา้ใจในสมุทยั 

ความเขา้ใจสาเหตุแห่งทุกข ์ความเศร้ามวัหมองทั�งปวง

หนทางแห่งการดบัทุกข ์ซึ� งพระพุทธองคต์รัสไวว้า่ มรรคมี

องค ์8 หรือ วธีิการดบัทุกขท์ั�งปวงนั�นมีอยู ่

แนวคาํตอบกจิกรรมที� 1.3 

นักเรียนปฏิบตัติามหลกัธรรมของอริยสัจ 4 แล้วจะเกดิผล

ทาํใหไ้ม่ประมาท คอยเตือนสติใหรู้้วา่ ความทุกขห์รือปัญหาจะเกิดขึ�นได้

เสมอ การดาํรงชีวิตในโลกจึงเป็นการแกปั้ญหาอยูต่ลอดเวลา 

ศึกษาปีที�  3 

สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม 
..........  ชั�น.................. 
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นาํหลกัธรรมไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้

ความไม่สบายกาย ไมส่บายใจ 

เป็นสภาพของความลาํบากทั�งทางกายและทางใจ  

สาเหตุแห่งทุกขน์ั�น ซึ� งความทุกขท์ั�งปวงมกัเกิดจากความ

ความอ่อนประสบการณ์ในชีวิต 

หมายถึงการเขา้ใจในสมุทยั 

ความเขา้ใจสาเหตุแห่งทุกข ์ความเศร้ามวัหมองทั�งปวง 

หนทางแห่งการดบัทุกข ์ซึ� งพระพุทธองคต์รัสไวว้า่ มรรคมี

ทั�งปวงนั�นมีอยู ่8 ประการ 

แล้วจะเกดิผล

ทาํใหไ้ม่ประมาท คอยเตือนสติใหรู้้วา่ ความทุกขห์รือปัญหาจะเกิดขึ�นได้



 

 

รายวชิา ส 23102  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

เล่มที� 1  เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 
  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  นกัเรียนสามารถอธิบายสังฆคุณและขอ้ธรรมสาํคญัในกรอบอริยสัจ 

ศาสนาที�ตนนบัถือตามที�กาํหนด

คําชี�แจง   จงเลือกคาํตอบที�ถูกที�สุดเพียงขอ้เดียว

  ที�แจกให ้

 

1.  พระสงฆรู์ปแรกของศาสนาพุทธคือใคร 

 ก.  พระสารีบุตร  

 ข.  พระอญัญาโกณฑญัญะ

 ค.  พระอานนท ์

 ง.  พระกสัปะ 

2.  ขอ้ใดเป็นความหมายของอริยสัจ 

 ก.  วธีิการดบัทุกข ์

 ข.  สาเหตุแห่งทุกข ์

      ค.  ความจริงอนัประเสริฐ 

   ง.  ความดบัทุกข ์

3. เด็กชายแดงไดท้าํความตกลงกบัเด็กชายขาววา่ จะเอาหนงัสือการ์ตูนที�ยมืมาคืนภายใน 

แต่ผา่นไปวนัที� 4 แลว้ไม่เอามาคืนซํ� ายงัเอาไปใหด้าํเช่าต่ออีก เช่นนี� ถือวา่เด็กชายแดงผดิหลงัสังฆคุณ 

ขอ้ใด 

 ก.  อุชุปฏิปนฺโน 

 ข.  อนิจฺจตา 

 ค.  อาหุเนยฺโย 

 ง.  ทกฺขิเณยฺโย 

 

 

      หน่วยเรียนรู้ที� 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 

เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 4    สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม

นกัเรียนสามารถอธิบายสังฆคุณและขอ้ธรรมสาํคญัในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลกัธรรมของ

ศาสนาที�ตนนบัถือตามที�กาํหนด 

จงเลือกคาํตอบที�ถูกที�สุดเพียงขอ้เดียว  โดยเขียนเครื�องหมาย () ลงในกระดาษคาํตอบ

พระสงฆรู์ปแรกของศาสนาพุทธคือใคร ? 

  

พระอญัญาโกณฑญัญะ 

ขอ้ใดเป็นความหมายของอริยสัจ 4 ? 

    

ความจริงอนัประเสริฐ 4 ประการ 

เด็กชายแดงไดท้าํความตกลงกบัเด็กชายขาววา่ จะเอาหนงัสือการ์ตูนที�ยมืมาคืนภายใน 

แลว้ไม่เอามาคืนซํ� ายงัเอาไปใหด้าํเช่าต่ออีก เช่นนี� ถือวา่เด็กชายแดงผดิหลงัสังฆคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยเรียนรู้ที� 2 

ศึกษาปีที�  3 

สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม

หรือหลกัธรรมของ 

ลงในกระดาษคาํตอบ 

เด็กชายแดงไดท้าํความตกลงกบัเด็กชายขาววา่ จะเอาหนงัสือการ์ตูนที�ยมืมาคืนภายใน 3 วนั   

แลว้ไม่เอามาคืนซํ� ายงัเอาไปใหด้าํเช่าต่ออีก เช่นนี� ถือวา่เด็กชายแดงผดิหลงัสังฆคุณ 9 
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4.  ขอ้ใดมิใช่องคป์ระกอบของพระพุทธศาสนา 

 ก.  คาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้

 ข.  หมู่สาวกที�ศึกษาและปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธเจา้และเผยแผค่าํสอน

 ค.  องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้

      ง.  สังฆคุณ 9   

5.  เด็กชายวนิยัมาโรงเรียนและไดป้ฏิบติักิจกรรมในการเขา้แถวเคารพธงชาติทุกวนัเช่น

เด็กชายวนิยัไดป้ฏิบติัตรงกบัหลกัสังฆคุณ 

 ก.  สุปฏิปนฺโน 

 ข.  ปาหุเนยฺโย 

 ค.  อาหุเนยฺโย 

 ง.  ทกฺขิเณยฺโย 

6.  ครูสมศรีลงโทษเด็กชายนอ้ยและเด็กชายนนทก์รณีเขา้เรียนภ

ศพัทค์นละ 20 คาํ เหมือนๆ กัน และใหจ้ดบนัทึกลงในสมุด เช่นนี� ถือวา่ครูสมศรีปฏิบติัตรงกบัสังฆคุณ 

9 ขอ้ใด ? 

 ก.  อุชุปฏิปนฺโน 

 ข.  ญายปฏิปนฺโน 

 ค.  อาหุเนยฺโย 

 ง.  ทกฺขิเณยฺโย  

    7.  ขอ้ใดต่อไปนี�ไม่ตรงกบัสังฆคุณ 

 ก.  อุชุปฏิปนฺโน 

 ข.  อนิจฺจตา 

 ค.  อาหุเนยฺโย 

 ง.  ทกฺขิเณยฺโย 

    8.  โตง้รับผูโ้ดยสารจากสนามบินมาส่งที�สถานีขนส่งหมอชิตตอนสามทุ่ม เมื�อกลบัถึงบา้นเห็น

กระเป๋าสตางคว์างอยูที่�เบาะหลงัจึงรีบนาํกลบัไปแจง้ประกาศหาเจา้ของที�หมอชิตไดท้นัเวลา เจา้ของ

กระเป๋าใหค้่าตอบแทนแต่โตง้ไม่รับ เช่นนี�โตง้ปฏิบติัตรงกบัสังฆคุณ 

  ก.  อุชุปฏิปนฺโน 

  ข.  ญายปฏิปนฺโน 

  ค.  สามีจิปฏิปนฺโน 

  ง.  ทกฺขิเณยฺโย 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ใดมิใช่องคป์ระกอบของพระพุทธศาสนา ? 

คาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้      

หมู่สาวกที�ศึกษาและปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธเจา้และเผยแผค่าํสอน

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

เด็กชายวนิยัมาโรงเรียนและไดป้ฏิบติักิจกรรมในการเขา้แถวเคารพธงชาติทุกวนัเช่น

เด็กชายวนิยัไดป้ฏิบติัตรงกบัหลกัสังฆคุณ 9 ขอ้ใด ? 

ครูสมศรีลงโทษเด็กชายนอ้ยและเด็กชายนนทก์รณีเขา้เรียนภาษาองักฤษสายโดยการใหท้่อง

และใหจ้ดบนัทึกลงในสมุด เช่นนี� ถือวา่ครูสมศรีปฏิบติัตรงกบัสังฆคุณ 

ขอ้ใดต่อไปนี�ไม่ตรงกบัสังฆคุณ 9 ? 

โตง้รับผูโ้ดยสารจากสนามบินมาส่งที�สถานีขนส่งหมอชิตตอนสามทุ่ม เมื�อกลบัถึงบา้นเห็น

กระเป๋าสตางคว์างอยูที่�เบาะหลงัจึงรีบนาํกลบัไปแจง้ประกาศหาเจา้ของที�หมอชิตไดท้นัเวลา เจา้ของ

กระเป๋าใหค้่าตอบแทนแต่โตง้ไม่รับ เช่นนี�โตง้ปฏิบติัตรงกบัสังฆคุณ 9 ขอ้ใด ? 

 

      

หมู่สาวกที�ศึกษาและปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธเจา้และเผยแผค่าํสอนใหแ้ก่คนทั�วไป   

เด็กชายวนิยัมาโรงเรียนและไดป้ฏิบติักิจกรรมในการเขา้แถวเคารพธงชาติทุกวนัเช่นนี�  ถือวา่

าษาองักฤษสายโดยการใหท้่อง

และใหจ้ดบนัทึกลงในสมุด เช่นนี� ถือวา่ครูสมศรีปฏิบติัตรงกบัสังฆคุณ 

โตง้รับผูโ้ดยสารจากสนามบินมาส่งที�สถานีขนส่งหมอชิตตอนสามทุ่ม เมื�อกลบัถึงบา้นเห็น

กระเป๋าสตางคว์างอยูที่�เบาะหลงัจึงรีบนาํกลบัไปแจง้ประกาศหาเจา้ของที�หมอชิตไดท้นัเวลา เจา้ของ
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9.  พระรัตนตรัยครบ 3 หมายถึงอะไร 

 ก.  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 ข.  ศีล สมาธิ ปัญญา 

      ค.  ทุกข ์สมุทยั นิโรธ 

   ง.   ฉนัทะ วริิยะ จิตตะ 

10.  พระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจา้คือบทใด 

 ก.  ไตรลกัษณ์    

 ข.  พุทธคุณ 

      ค.  ไตรสิกขา   

   ง.  ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร

หมายถึงอะไร ? 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์        

  

พระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจา้คือบทใด ? 

   

ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 



 

 

รายวชิา ส 23102  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

เล่มที� 1  เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 
  

 

 

     หน่วยเรียนรู้ที� 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 

เรื�อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 4    สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

1.   ข 

2.    ค 

3.    ค 

4.   ง 

5.   ก 

6.   ข 

7.   ข  

8.    ค 

9.    ก 

10.  ง 

หน่วยเรียนรู้ที� 2 

ศึกษาปีที�  3 

สอนโดย นายรัตนิกร   แสงงาม
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จรัส พยคัฆราชศกัดิ�  และคณะ

ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 

สาํนกัพิมพว์ฒันาพาพิช

ณชัริน สิทธิตนั. (2557, 15 

วชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั�น ม

จาก http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/

ธรรมบูชา. (2559). หลกัธรรมพื�นฐานศาสนาพุทธ

https://jiab007.wordpress.com.

พฒันาคุณภาพวชิาการ, สถาบนั

กรุงเทพฯ : พฒันาคุณภาพวชิาการ 

พุทธะดอทคอม. (2559). พระรั

https://www.phuttha.com

เพญ็สุรัตน์ หอมแยม้ และคณะ

ม.1-2-3. กรุงเทพฯ 

วทิย ์วศิทเวทย ์และเสถียรพงษ ์วรรณปก

พระพุทธศาสนา ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 

วฒันธรรม. กรุงเทพฯ

วฒิุชยั วชิรเมธี, พระมหา และอมรวชิญ ์ชาครเมธี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม พระพุทธศาสนา ชั�นมัธยมศึกษา

ปีที� 3 หลกัสูตรแกนกลางฯ 

สวา่งบุญ วงคฟ้์าเลื�อน. (2559

ปีที� 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม

เอมพนัธ์ จาํกดั. 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

พื�นฐาน พระพุทธศาสนา ชั�นมัธยมศึ

และวฒันธรรม. กรุงเทพฯ

สุชาดา วราหพนัธ์. (2555) 

ปีที� 3. กรุงเทพฯ : 

 

จรัส พยคัฆราชศกัดิ�  และคณะ. (2551). คู่มือครู หนังสือเรียนรายวชิาพื�นฐาน พระพุทธศาสนา ม

ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

สาํนกัพิมพว์ฒันาพาพิช.  

2557, 15 พฤษภาคม). คลงัข้อสอบ หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา                      

วชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั�น ม.3. สืบคน้เมื�อ  2 มีนาคม 

http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/11828. 

หลกัธรรมพื�นฐานศาสนาพุทธ : อริยสัจ 4. สืบคน้เมื�อ 9 มีนาคม 

wordpress.com. 

สถาบนั. (2546). หนังสือภาพชุด พุทธประวตัิ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

พฒันาคุณภาพวชิาการ (พว.) จาํกดั. 

พระรัตนตรัยครบองค์ 3. สืบคน้เมื�อ 9 มีนาคม 2559,

https://www.phuttha.com. 

คณะ. (2555). คู่มือเตรียมสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม         

กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพบัลิชชิ�งจาํกดั.  

วศิทเวทย ์และเสถียรพงษ ์วรรณปก. (2555). คู่มือครู หนังสือเรียนรายวชิาพื�นฐาน 

พระพุทธศาสนา ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน.์ 

พระมหา และอมรวชิญ ์ชาครเมธี, พระมหา. (2558). หนังสือเรียนรายวชิาพื�นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม พระพุทธศาสนา ชั�นมัธยมศึกษา

หลกัสูตรแกนกลางฯ 2551. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์MAC Education.

2559). หนังสือเรียนรายวชิาพื�นฐาน พระพุทธศาสนา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม. กรุงเทพฯ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2553) หนังสือเรียนรายวชิา

พื�นฐาน พระพุทธศาสนา ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 

) หนังสือเสริมฝึกประสบการณ์  พระพุทธศาสนา 3 

: สาํนกัพิมพเ์อมพนัธ์ จาํกดั. 

บรรณานุกรม 

หนังสือเรียนรายวชิาพื�นฐาน พระพุทธศาสนา ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม. กรุงเทพฯ : 

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา                      

มีนาคม 2559,         

มีนาคม 2559, จาก  

หนังสือภาพชุด พุทธประวตัิ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน. 

, จาก 

คู่มือเตรียมสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม         

คู่มือครู หนังสือเรียนรายวชิาพื�นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

หนังสือเรียนรายวชิาพื�นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม พระพุทธศาสนา ชั�นมัธยมศึกษา 

MAC Education. 

หนังสือเรียนรายวชิาพื�นฐาน พระพุทธศาสนา 3 ชั�นมัธยมศึกษา                           

กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์  

หนังสือเรียนรายวชิา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

3  ชั�นมัธยมศึกษา        
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