
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๔  ช่วงชั้นที่  ๔ 
สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  รหัสวิชา  ส ๓๑๑๐๓ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
 

นางผ่องใส   จันทร์สมคอย  

 

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดีธาน ี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

              เอกสารผลงานเล่มนี้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
สาระที่ 1   ศาสนา   ศีลธรรม   จริยธรรม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    นางผ่องใส  จันทร์สมคอย  
ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้พัฒนารูปแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ใหม่เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ภายในเล่มประกอบด้วยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  
วิเคราะห์ตัวชี้วัด  วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้  ตามที่หลักสูตร ได้ก าหนดไว้ ทุกประการ  มีการประเมิน  
ที่หลากหลาย  เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้  และตัวชี้วัดอิงมาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
                 ข้าพเจ้าขอขอบคุณ นายประเวศ  ฤาชากุล ผู้อ านวยการทุ่งฝนวิทยาคาร นายทรงเดช  ฤชากุล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ นางค าปุ่น   ทิพย์โชติ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   ที่ให้ค าแนะน าในส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงจนผลงานเกิดความสมบูรณ์ที่สุด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
พอสมควร   
 
 

                                                                        นางผ่องใส  จันทร์สมคอย 
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สารบัญ 
 

                เรื่อง                                                                                      หน้า 
        แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1                                                                                                          1 
        แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2                                                                                                        21 
        แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3                                                                                                        39 
        แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4                                                                                                        57 
        แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5                                                                                                        69 
        แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6                                                                                                        78 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7                                                                                                        88 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8                                                                                                      100 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9                                                                                                      109 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10                                                                                                    119 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11                                                                                                    130 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12                                                                                                    138 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 13                                                                                                    146 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 14                                                                                                    153 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 
สาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง  ประวัติความส าคัญของพระพุทธศาสนา  เวลา  1  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา   2553         ผู้สอน  นางผ่องใส    จันทร์สมคอย 
............................................................................................................................................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  ส.1.1 
ตัวชี้วัด ส.1.1.4 
             วิเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่ก าหนด 
1. สาระส าคัญ 

 พระพุทธศาสนามีหลักค าสอนที่เป็นทฤษฎี  และแนวทางปฏิบัติเป็นสากล  โดยยึดทางสายกลาง  
ในพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับว่าถูกต้อง  เป็นจริง  และเชื่อถือได้  ศาสนาพุทธสอนให้คนพัฒนา
ตนเอง  เพื่ออิสรภาพบนพื้นฐานของศรัทธาและปัญญา   น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  วิเคราะห์ค าสอนที่เป็นสากลของพุทธศาสนา  และยกตัวอย่างได้ ( K) 
 2.  อธิบายความหมายของทางสายกลาง  และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้  (K, P) 
 3.  มีความศรัทธาและประพฤติปฏิบัติตนได้ (A,P) 
 4.  สามารถน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตได้ (P) 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 -   หนังสือรับรองให้ “วันวิสาขบูชา”  เป็นวันส าคัญสากล 
 -   ทฤษฎีที่เป็นสากลและข้อปฏิบัติทางสายกลาง 
 -   ศรัทธาและปัญญา 
 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้) การจ าแนก ,แยกแยะ,คิดวิเคราะห์ 

 1.  นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิ 4 – 5 นาที 
 2.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 3. ครูและนักเรียนกล่าวถึงการที่องค์การสหประชาชาติยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญ
สากล  และมีเอกสารส าคัญจากองค์การสหประชาชาติโดยให้ศึกษา  10  นาที 
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 4.  ครูสุ่มถามนักเรียนว่าค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป 

 5.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน  เลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่ม  
ศึกษาใบความรู้ แผนผังมโนทัศน์ สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  และจ าแนกแยกแยะใบงาน 

 เร่ือง  วันส าคัญสากล  
 6.  ครูสุ่มถามนักเรียนที่ได้ศึกษา ใบความรู้ที่ 1.1 ,1.2 , 1.3 , 1.4 และท าใบงานที่ 1.1 
เร่ือง  พระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง 
 7.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 8.  นักเรียน – ครู ร่วมกันสรุปและประเมินผล 

 9.  ทดสอบหลังเรียน 

 10. ประเมินใบงานรายบุคคล 
 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  สื่อการเรียนรู้ 
  1.  หนังสือแบบเรียนพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  2.  ใบความรู้ที่ 1.1  เร่ือง  การรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากล 

  3.  ใบความรู้ที่ 1.2  เร่ือง  เอกสารรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากลของโลก 

  4.  ใบความรู้ที่ 1.3  เร่ือง พระพุทธศาสนาเป็นทฤษฎีที่เป็นสากล 

  5.  ใบความรู้ที่ 1.4  เร่ือง ผังมโนทัศน์ทฤษฎีสากล 

  6.  ใบงานที่  1.1  พระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง 
 5.2  แหล่งเรียนรู้ 
  1.  ห้องจริยธรรม 2.  ห้องสมุด 
  3.  วัด 
6.  กระบวนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
พฤติกรรม (KPA) หลักฐานการเรียนรู้ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................... 
.................................... 
.................................... 
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7.  บันทึกหลังการสอน 

 1. ผลการเรียนรู้ 
  -   ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) .................................................................................. 
  -   ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 2.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ................................................................................... 
  -  ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

8. กิจกรรมเสนอแนะ ........... ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

9. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นางค าปุ่น    ทิพย์โชติ) 
10. ความคิดเห็น รองผอ./ฝ่ายวิชาการ  ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นายทรงเดช   ฤาชากุล) 
11. ความคิดเห็นของผู้บริหาร  ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ ....................................................... 
          (นายประเวศ   ฤาชากุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 
ค ำช้ีแจง      ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค ำตอบเดียว   

1.  ความเป็นสากลหมายถึงข้อใด     
 ก.  เชื่อถือได้          
 ข.  ถูกต้องเป็นจริง      
 ค.  เป็นที่ย่อมรับกันทั่วไป     
 ง.  สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์  

    

2.  หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาในข้อใดเป็น    

     ทฤษฎีและวิธีการเป็นสากล     

     ก.  ไตรสิกขา                                                                   
 ข.  กฎแห่งกรรม       

 ค.  อิทัปปัจจยตา       

 ง.  ถูกต้องทุกข้อ       

   
 3  วิธีการที่เป็นสากล      

 ก.  เป็นค าสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้   

 ข.  เป็นค าสอนที่พิสูจน์แล้วว่ามีอยู่จริงในโลก  

 ค.  เป็นค าสอนที่สอดคล้องกับหลักของ   

       วิทยาศาสตร์      

 ง. เป็นค าสอนที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า       
     ถูกต้องและเป็นจริง                          
 

4. ตามหลักการของอริยสัจ 4  สอนให้แก้ปัญหา                         
   อย่างไร       

 ก. แก้ที่สาเหตุ     ข.  แก้ที่ตัวปัญหา  
 ค.  แก้ที่สิ่งแวดล้อม    ง.  แก้ตัวพิธีกรรมต่าง ๆ 
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5.  การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้ส าเร็จต้องใช้สิ่งใด 

 ก.  ปัญญาและขันติ 

 ข.  ปัญญาและวิริยะ 
 ค.  ปัญญาและศรัทธา 
 ง.  ปัญญาและสมาธิ 
 

6.  องค์ประกอบข้อใด  ไม่จัดอยู่ในทางสายกลางที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา 
 ก.  สัมมาทิฏฐิ 
 ข.  สัมมาสมาธ ิ
 ค.  สัมมาคารวะ 
 ง.  สัมมากัมมันตะ 
 

7.  ข้อใดกล่าวถึงมรรคมีองค์  8  ถูกต้อง 
 ก.วิถีทางสายที่ 8 ที่น าไปสู่ความดับทุกข ์
 ข.  องค์ประกอบ 8 ประการที่น าไปสู่ความดับทุกข์ 
 ค.  ทางสายกลาง 8 สายที่น าไปสู่ความดับทุกข ์
 ง. ทางสายเดียวแต่มีองค์ประกอบ 8   ประการ                      
 

8.  มรรคมีองค์ 8 ข้อใดแสดงความสัมพันธ์กับศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ถูกต้อง 
 ก.   สัมมาอาชีวะ-------------  ศีล 
 ข.  สัมมาสติ      -------------  สมาธ ิ
 ค.  สัมมาทิฏฐิ   --------------  ปัญญา 
 ง.  สัมมากัมมันตะ ----------- ปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



เฉลย 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

เร่ือง  ประวัติควำมส ำคัญของพระพุทธศำสนำ 
 

ข้อที่ เฉลย 
1 ค 

                2 ง 
3 ง 
4 ก 
5 ข 
6 ค 
7 ง 
8 ง 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท ำได้ไหม คะ 

   พยำยำมหน่อย 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  หนังสือรับรองวันส าคัญสากลโลก 

************   
 

องค์การสหประชาชาติ     A/54/L59/Add 

ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ   การแจกจ่าย  : จ ากัด 
       ต้นฉบับ  :  ภาษาอังกฤษ 

คร้ังที่  54 
วาระการประชุมที่  174 
การรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากล 

 

  บังคลาเทศ  ภูฐาน  กัมพูชา  ไซปรัส  เกรนาดา  ไอซ์แลนด์  อินโดเนียเซีย   
ไอร์แลนด์  สาธารณรัฐประชาชนลาว  มัลดีฟส์  พม่า  เนปาล  ปากีสถาน  ฟิลิปปินส์   - 
โปรตุเกส  สาธารณรัฐเกาหลี  สหพันธรัฐรัสเซีย  สโลวาเกีย  สเปน  ศรีลังกา  ซุรินัม   
ไทย    และ ยูเครน   สนับสนุนร่างมติดังนี้ 
 

  ให้ “วันวิสาขบูชา”  เป็นวันส าคัญสากลซึ่งส านักงานใหญ่และที่ท าการของ 
องค์การสหประชาชาติจะจัดให้มีการร าลึกถึงความเหมาะสม 

 

  รายละเอียดแนบท้าย 
   ประเทศที่ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมต่อร่างมติดังกล่าวข้างต้น 

มีรายนามดังนี้  กรีซ  เลโซโธ  มอริเชียสนิการากัว  นอร์เวย์  ตุรกี  และสหรัฐอเมริกา 
    

    ************************   
00 – 20634 
99 – 39369 ( E )   171299 
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ใบความรู้ที่ 1.1 
เร่ือง  เอกสารรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากลของโลก 

องค์การสหประชาชาติ 
************   

องค์การสหประชาชาติ     A/54/L59/Add 

ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ   การแจกจ่าย  : จ ากัด 
       13  ธันวาคม  2542 
       ต้นฉบับ  :  ภาษาอังกฤษ 

คร้ังที่  54 
วาระการประชุมที่  174 
การรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากล 

บังคลาเทศ  ภูฐาน  กัมพูชา  ไซปรัส  เกรนาดา  ไอซ์แลนด์  อินโดเนียเซีย  ไอร์แลนด์  
สาธารณรัฐประชาชนลาว  มัลดีฟส์  พม่า  เนปาล  ปากีสถาน  ฟิลิปปินส์   โปรตุเกส  สาธารณรัฐเกาหลี  
สหพันธรัฐรัสเซีย  สโลวาเกีย  สเปน  ศรีลังกา  ซุรินัม  ไทย   และ ยูเครน   สนับสนุนร่างมติดังนี้ 

ให้ “วันวิสาขบูชา”  เป็นวันส าคัญสากลซึ่งส านักงานใหญ่และที่ท าการของ 
องค์การสหประชาชาติจะจัดให้มีการร าลึกถึงความเหมาะสมที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
รับทราบถึงความประสงค์ของที่ประชุมพุทธศาสนิกชนสากล  (International 

Buddhist Conterence)  ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโคลัมโบ  เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 ในอันที่จะให้วัน
วิสาขบูชา  ซึ่งตรงกับ วันเพ็ญ เดือน 6 ของทุกปี เป็นวันส าคัญสากล  โดยให้ถือเป็นวันหยุดของ
ส านักงานใหญ่และที่ท าการสหประชาชาติ 

ตระหนักว่าวันวิสาขบูชา  ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี  มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
พุทธศาสนิกชนทั่วโลก  เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน 

พิจารณาเห็นว่าส านักงานใหญ่และที่ท าการขององค์การสหประชาติให้การรับรองวันส าคัญ
ดังกล่าวแล้วย่อมถือเป็นการยกย่องว่าพุทธศาสนาอันเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก  มีคุณูปการ
อันใหญ่หลวงในทางจิตวิญญาณต่อมวลมนุษยชาติ  ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 2,500 ปี 

จึงมีมติให้ส านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติจัดให้มีการร าลึกถึงวันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญ
สากลต่อไป 
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ใบความรู้ที่ 1.1 
เร่ือง  เอกสารรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากลของโลก 

องค์การสหประชาชาติ  (ต่อ) 

ค าแถลงโดย  ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ประเทศศรีลังกา เป็นภาษาไทย 2 
*****************************   

เรียน       ท่านประธานที่ประชุม 

 คณะผู้แทนอันทรงเกียรติ 
 ในนามผู้แทนของประเทศศรีลังกา  ข้าพเจ้าถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะน าเสนอการพิจารณาเร่ือง 
“การับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากล”  ต่อที่ประชุมในวันนี้ 
 ระหว่างการอภิปรายในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยวิสามัญ  เมื่อวันที่  13  กันยายน 

ที่ผ่านมา  ฯพณฯ นายลัคซ์มาน  คาดีร์กามาร์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา  ได้แจ้ง
แก่ที่ประชุมสมัชชาถึงมติของที่ประชุมพุทธศาสนิกชนสากล  (International  Buddhist  

Conterence )  ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลศรีลังกา  ในอันที่จะเสนอให้
องค์การสหประชาชาติประกาศให้รับรองว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากล  ทั้งนี้เนื่องจากวันดังกล่าวมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อประชากรจ านวนหลายร้อยล้านคนในประเทศต่าง ๆ ในหลายภูมิภาคของโลก  ผู้
ยึดมั่นในค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 ในขณะที่สหัสวรรษเก่าใกล้จะสิ้นสุดลง และผู้คนทั่วโลกต่างรอคอยและเตรียมการเพื่อต้อนรับ
สหัสวรรษใหม่ที่ก าลังจะมาถึง  นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่สหประชาติจะได้ร าลึกถึงค าสอนอันมีอายุยืน
นานกว่า 2,500 ปี    ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้ชี้น าหนทางดับทุกข์ อย่างแท้จริงแก้มวลมนุษย์  
โดยอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสัจธรรมและการขจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจอันท าให้บุคคล
เกิดเมตตาธรรมแก่ผู้อื่น  และน ามาซึ่งความสงบสุขอย่างแท้จริง  ดังค าสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้
ในตอนหน่ึงว่า “บุคคลผู้มีชัยในสมรภูมินับพันครั้งมิอาจเทียบได้กับผู้มีชัยในจิตใจของตนเอง  ผู้ซึ่งเป็น
ยอดนักรบอย่างแท้จริง”   
 นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางน าไปสู่ความรู้แจ้ง  
ความผาสุก  และความร่มเย็นในชีวิตของมวลมนุษย์นับล้านคน  โดยเร่ิมจากบริเวณเอเชียใต้  เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  และเอเชียตะวันออก  และปัจจุบันได้แพร่ขยายไปถึงประชากรในภูมิภาคอื่นของโลก 
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ใบความรู้ที่ 1.1 
เร่ือง  เอกสารรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากลของโลก 

องค์การสหประชาชาติ  (ต่อ) 
 

ด้วยความหลากหลายของประเทศสมาชิกและข้อก าหนดขององค์กร  ที่ประชุมสมัชชา
จ าเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลปัญหาต่าง ๆ นานาที่เกิดขึ้นในโลก 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ที่ประชุมสมัชชาตระหนักดีว่าผู้คนทั่วโลกล้วนมุ่งหวังอย่างแรง
กล้าว่าอย่างน้อยองค์การสหประชาชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประชุมสมัชชา  จะรับรู้และเอาใจใส่ใน
ปัญหา ความต้องการ และความเชื่อของเขาเหล่านั้น  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ที่ประชุมพุทธศาสนิกชน ณ ประเทศศรีลังกา  จึงมุ่งหวังว่าสหประชาชาติ
จะก าหนดให้วันวิสาขบูชา  ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือน 6  ของทุกปีเป็นวันส าคัญสากล 

เน่ืองด้วยในวันดังกล่าวพุทธศาสนิกชนกว่า  150  ล้านคน  ทั่วโลกร าลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 พระพุทธเจ้าได้ถือว่าประสูติเมื่อราว 600 ปีก่อนคริสตกาล  ณ ลุมพินี  ซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศ
เนปาล  ทรงมีเจ้าชายสิทธัตถะ  อยู่ในราชสกุลอันเพียบพร้อมด้วยทรัพย์ศฤงคารยศถาบรรดาศักดิ์ที่ติดตัว
มาแต่ก าเนิด  อาศัยเพียงปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  การใช้ความคิด  และการท าวิปัสสนา
กรรมฐาน  ทรงอุทิศเวลาหลายปีในการเดินทางและคิดใคร่ครวญเพื่อแสวงหาสัจธรรมในเร่ืองสภาวะ
ทุกข์ของมนุษย์  รวมถึงหนทางดับทุกข์ที่สมบูรณ์แท้จริง 
 แบบอย่างการด าเนินชีวิตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในหมู่
ประชาชนต้ังแต่คร้ังพุทธกาล  ค าสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นที่ยึดถือปฏิบัติติดต่อกันมานับศตวรรษ  
แม้แต่พระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์ผู้ปกครองอินเดีย ในช่วง  300  ปีก่อนคริสตกาล  ยังละทิ้งการท าศึก  
แล้วหันมาปฏิบัติธรรมตามค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงมอบหมายให้พระราชโอรสมหินทะ  และพระราชธิดาสังฆมิตตา  
เดินทางไปยังศรีลังกาเพื่อเผยแพร่ค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 สิ่งที่เจ้าหญิงสังฆมิตตาน าติดตัวไปคือต้นอ่อนของต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของ
พระพุทธเจ้าในยามที่พระองค์ทรงแสดงธรรมและนั่งวิปัสสนาเมื่อเกือบร้อยปีก่อนหน้านั้น 

 หลายพันปีนับแต่นั้นเป็นต้นมา  ตราบจนถึงทุกวันน้ี  ต้นอ่อนของต้นโพธิ์  ดังกล่าวและค าสอน
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เจริญงอกงามขึ้นในศรีลังกา 
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ใบความรู้ที่ 1.1 
เร่ือง  เอกสารรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากลของโลก 

องค์การสหประชาชาติ  (ต่อ) 
************* 

ต้นอ่อนดังกล่าวซึ่งปัจจุบันคือต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองอนุราชปุระ  ในประเทศศรีลังกายังคง
ตั้งตระหง่านและเป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีลังกาทุกผู้ทุกนาม    ทั้งที่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนา
อ่ืนทั่วโลก  ไม่ว่าจะเป็นศาสนาฮินดู  คริสต์  หรืออิสลาม 

ต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งเป็นสื่อกลางสร้างความสมานฉันท์ และขันติธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่
ประชาชนผู้มีความเชื่อและศรัทธาในศาสนาที่แตกต่างกัน  จะด ารงอยู่ในศรีลังกาไปตราบนานเท่านาน 

ประเทศผู้ให้การสนับสนุนและผู้ร่วมให้การสนับสนุนต่อร่างมติดังกล่าว  ซึ่งข้าพเจ้าขอกล่าว
ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้มีความประสงค์ให้ที่ประชุมสมัชชาเห็นชอบต่อมติดังต่อไปนี้ 

ให้การรับรองว่า “วันวิสาขบูชา”  เป็นวันส าคัญสูงสุดของพระพุทธศาสนาส าหรับ
พุทธศาสนิกชนหลายร้อยล้านทั่วโลก  และอนุญาตให้ส านักงานใหญ่และที่ท าการขององค์การ
สหประชาชาติจัดให้มีการร าลึกถึงวันวิสาขบูชาตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ กิจกรรมร าลึกดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการและคณะผู้แทนถาวรและ
เจ้าหน้าที่ที่ต้องการเข้าร่วม  เพื่อให้แน่ใจได้ว่าในกิจกรรมนั้น  ๆ  เป็นไปด้วยความเหมาะสมและไม่
ก่อให้เกิดผลเสียใด ๆ แก่องค์การสหประชาชาติ 

ในนามผู้ร่วมให้การสนับสนุนต่อร่างมติดังกล่าวนี้  ข้าพเจ้าถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้กล่าวน าเสนอร่างมติว่า “การรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากล”  แก่ที่
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันนี้ 

 

     ขอขอบคุณท่านประธานที่เคารพ 
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ใบความรู้ที่ 1.1 
เร่ือง  เอกสารรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากลของโลก 

องค์การสหประชาชาติ  (ต่อ) 
************* 

ค าแถลงโดย  ฯพณฯ เอกอัครราชทูต  ประเทศศรีลังกา 
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ  แปลเป็นภาษาไทย 

 

SRI  LANKA 

 
ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ 

ครั้งท่ี  54 
 

ค าแถลง 
โดย 

ฯพณฯ เอกอัครราชทูต  จอห์น เดอ ซาราม 

ผู้แทนถาวรแห่งประเทศศรีลังกา 
ประจ าองค์การสหประชาชาติ 

 

วาระการประชุมที่  174  :  การรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากล 
 

15  ธันวาคม  2542 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

คณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศศรีลังกาประจ าองค์การสหประชาติ 
630  Third Avonue, 20

th
 tloor, New York, NY 10017  โทรศัพท์ (212)986-7040 โทรสาร 

(212)986-1838    อีเมล์  :  Slanda  @ un.int 
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กิจกรรมใบงานที่  1.1 
 

เร่ือง   วันส าคัญสากลโลก 
 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
1. ประเทศที่ให้การรับรองให้วันวิสาขบูชา  เป็นวันส าคัญสากลมีกี่ประเทศ  อะไรบ้าง 
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2.  เอกสารรับรองลงวันที่เท่าไหร่ 
................................................................................................................................................................. 
3. ผู้เป็นตัวแทนอ่านค าแถลง  คือใคร 
................................................................................................................................................................ 
4. วันวิสาฆบูชามีความส าคัญ  3  ประการ คืออะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
5.ประเทศที่ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมต่อมติการรับรองให้วันวิสาฆบูชาเป็นวันส าคัญสากล   
    มีประเทศใดบ้าง 
............................................................................................................................................................... 
6.ค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติกันมาช้านาน  คืออะไร 
................................................................................................................................................................ 
7. สัญญาลักษณ์ที่ชาวศรีลังกา เคารพสักการะ คือต้นไม้ชนิดใด 

................................................................................................................................................................. 
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ใบความรู้ที่ 1.2  
 

เร่ือง  ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
************    

    ความส าคัญของพระพุทธศาสนา             ชาดก 
 

 

พระพุทธ 
     พุทธประวัติ               วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

พระธรรม    พระรัตนตรัย        พระสงฆ ์

 
 หลักธรรม            ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
 พุทธศาสนสุภาษิต           ชาวพุทธตัวอย่าง 

พระไตรปิฏก            หน้าท่ีชาวพุทธ 
 เร่ืองน่ารู้จากพระไตรปิฏก          มารยาทชาวพุทธ และ 
              การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ 
 ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา          ศาสนพิธี 
 การบริหารจิตและเจริญปัญญา                       สัมมนาพระพุทธศาสนา    
 

ค าอธิบายความเชื่อมโยงของผังมโนทัศน์   มีดังนี้ 
การศึกษา  ประวัติพระพุทธศาสนาและความส าคัญทางพระพุทธศาสนา   ก็คือการศึกษาเกี่ยวกับ

เร่ืองพระรัตนตรัย  ซึ่งประกอบด้วยพระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์ 
เร่ืองที่เกี่ยวกับพระพุทธ ก็คือ  พุทธประวัติ  ว่าด้วยชีวประวัติของพระพุทธเจ้า  ชาดก ว่าด้วย

พระชาติในอดีตของพระพุทธเจ้า และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งว่าด้วยเหตุการณ์ส าคัญในพุทธ
ประวัติ 
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ค าสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่า พระธรรม ซึ่งรวบรวมไว้ในพระไตรปิฏก  ซึ่งมีศัพท์เฉพาะที่
ต้องท าความเข้าใจเรียกว่า  ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา   พระไตรปิฏกบรรจุหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  หลักธรรมบางข้อได้รับการเรียบเรียงเป็นพุทศาสนสุภาษิตเพื่อเป็นคติสอนใจหนึ่งใน
วิธีน าหลักธรรมมาปฏิบัติก็คือ การบริหารจิต และเจริญปัญญา 

พระสงฆ์ คือ ผู้น้อมน าพระธรรมมาปฏิบัติจนได้ชื่อว่าเป็นพุทธสาวก – พุทธสาวิกา และชาว
พุทธตัวอย่าง   ผู้เคร่งครัดในหน้าท่ีชาวพุทธ  และแม่นย าในศาสนพิธี  มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติ
ตนต่อพระภิกษุ 
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ใบงานที่ 1.3 
 

เร่ือง  พระพุทธศาสนาเป็นทฤษฎีที่เป็นสากล 
**************    

 

ทฤษฎีที่เป็นสากลของพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจ 4  หรือหลักความจริงอันประเสริฐดังนี้ 
 1.  สอนว่าชีวิตนี้มีปัญหา 
 2.  สอนว่าปัญหามีสาเหตุมิได้เกิดขึ้นมาลอย ๆ  
 3.  สอนว่ามนุษย์สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 4.  สอนว่าการแก้ปัญหานั้นต้องใช้ปัญญาและความพากเพียร 
 

ทางสายกลางของพระพุทธศาสนาคือ  มัชฌิมาปฏิปทา  ได้แก่ อริยมรรคองค์  8  มีดังนี้ 
 1.  ความเห็นชอบ  (สัมมาทิฐิ) 
 2.  ความด าริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) 
 3.  เจรจาชอบ (สัมมาวาจา) 
 4.  การกระท าชอบ (สัมมากัมมันตะ) 
 5.  การเลี้ยงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) 
 6.  การพยายามชอบ (สัมมาวายาวะ) 
 7. การระลึกชอบ (สัมมาสต)ิ 
 8.  การตั้งมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ) 
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                                                  ใบความรู้ที่ 1.4 
 

เร่ือง  ผังมโนทัศน์ทฤษฎีสากล 
********   

 

 

 เศรษฐกิจพอเพียง     ทุกข์ 
- พอประมาณ                    - ความไม่สบายกาย 
- มีเหตุผล                  - ความไม่สบายใจ 

 

 

     ทฤษฎีสากล   สมุทัย                 

       (อริยสัจ 4)     -  เหตุแห่งทุกข์ 

 

  
 มรรค (ประกอบด้วยองค์  8)    นิโรธ 

1.  ความเห็นชอบ  (สัมมาทิฐิ)   -  ความดับทุกข์ 
 2.  ความด าริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) 
 3.  เจรจาชอบ (สัมมาวาจา) 
 4.  การกระท าชอบ (สัมมากัมมันตะ) 
 5.  การเลี้ยงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) 
 6.  การพยายามชอบ (สัมมาวายาวะ) 
 7. การระลึกชอบ (สัมมาสติ) 
 8.  การตั้งมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ) 
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                                         ใบงำนที่ 1.1 

 
        เร่ือง   พระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง 

ผลการเรียนที่คาดหวัง   อธิบายความหมายที่ถูกต้องของทางสายกลาง  และน าหลักทางสายกลางไป 

                                       ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

แนวทางการปฏิบัติ        ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
1.  ทางสายกลางตามหลักพระพุทธศาสนา  หมายถึง 
     แนวค าตอบ  ทางสายกลางตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง  การปฏิบัติพอดี 
                                         พอประมาณกับเหตุผล – สภาพ – สถานการณ์นั้น ๆ โดยไม่สุดโด่ง 
            ไปทางหนึ่ง  การพิจารณาเหตุผลสภาวะต่างๆกัน  ตามความจริง  ท าให้- 
     การปฏิบัติตนในสภาวะนั้น ๆ มีความถูกต้องตามหลักศีลธรรมกลมกลืน 

   กันกับสภาพแวดล้อม  น าไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาชีวิตที่ดีงาม 

 

2.  ทางสายกลาง  มัชฌิมาปฏิปทา  และมรรคมีองค์ 8  ค าทั้ง 3 ค านี้  มีความหมายเหมือนกัน  
     หรือต่างกันอย่างไร 
     แนวค าตอบ  ทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา และมรรคมีองค์ 8  ค าทั้งสามค านี้  
   มีความหมายเป็นอันเดียวกัน  แต่เรียกชื่อต่างกันเท่านั้น  โดยทางสายกลาง 
   เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา  ส่วนมรรค มีองค์  8  รวมเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา 
 

3.  มรรคมีองค์ 8 กล่าวโดยสรุปก็คือ  ศีล  สมาธิ และปัญญา  ใช่หรือไม่  เพราะเหตุใด 

     แนวค าตอบ  มรรคมีองค์ 8 กล่าวโดยสรุปว่า ศีล  สมาธิ  และปัญญานั่นเอง  เพราะ 
   1.  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  และสัมมาอาชีวะ  สรุปลงในศีล 
   2.  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิ สรุปลงในสมาธ ิ
   3. สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ  สรุปลงในปัญญา 
 

4. เมื่อมีปัญหาในชีวิตทุกครั้ง  จ าเป็นต้องใช้มรรคมีองค์ 8 ทางเดียวเท่านั้นหรือ  จึงจะแก้ปัญหาชีวิต 

   ให้พ้นจากปัญหาน้ันได้ 
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 แนวค าตอบ  เมื่อเกิดปัญหาชีวิตทุกครั้ง  จ าเป็นต้องใช้มรรคมีองค์  8  ทางเดียวเท่านั้น 

   มาแก้ปัญหาน้ัน ๆ เพราะมรรคมีองค์ 8  เป็นกรรมวิธีหรือวิถีทางที่จะน าไปสู่ 
   ความดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาด  แต่ทั้งนี้เราต้องค้นหา 
   ต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงให้ได้ก่อน  ตราบใดที่ยังค้นหาต้นเหตุของ- 
                                         ปัญหาไม่พบ  ย่อมไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาหรือดับทุกข์ได้ 
 

5.  ถ้านักเรียนเป็นนเรศ  จะจัดการเรียนของตนเองอย่างไรจึงจะไม่เกิดปัญหา  และประสบความส าเร็จ     
     ในการเรียน 

  ให้พิจารณาจากค าตอบของนักเรียน 

     แนวค าตอบ  การเรียนหนังสือเหมือนการท ากิจกรรมอื่น ๆ ต้องยึดทางสายกลาง  
                                        โดยปฏิบัติดังน้ี 

   1.  ระมัดระวังสุขภาพ 

   2.  กินนอนเป็นเวลา 
   3.  เตรียมตัวฝึกฝนอย่างเต็มที่  เมื่อรู้สึกเครียด  ควรออกก าลังกาย  พักผ่อน 

                                              ฟังเพลง  คุยกับเพื่อนพี่น้อง   
   4.  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนบ้างตามสมควร 
   5.  จัดตารางการเรียนของตนเองให้เป็นระบบ  และปฏิบัติตามนั้น 

 

      ลงชื่อ ..................................................... 
        (ผู้ปฏิบัติงาน) 
      วันที่ .......เดือน .......................พ.ศ. ........... 
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แบบประเมินกิจกรรม / ใบงานรายบุคคล 
 

ที่ ชื่อ - สกุล ความถูกต้องของงาน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หมาเหตุ 
4 3 2 1 4 3 2 1 

1 
2 
3 
4 
5 
 

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

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

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

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

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

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

 

 

       ลงชื่อ .......................................ผู้ประเมิน 

            วันที.่......เดือน..............พ.ศ. ...... 
 

เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพ 

 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 
สาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง  ประวัติความส าคัญของพระพุทธศาสนา  เวลา  1  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา   2553         ผู้สอน  นางผ่องใส    จันทร์สมคอย 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
มาตรฐานการเรียนรู้  ส. 1.1 
ตัวชี้วัด ส.1.1.1 
             วิเคราะห์สังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า หรือสังคมสมัย
ศาสดาที่ตนนับถือ 
1.  สาระส าคัญ 

  สังคมชมพูทวีปสมัยพุทธกาล  มีระบบการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม และ
ความเชื่อต่าง ๆ  มีความเคร่งครัดในเร่ืองของวรรณะ  จนกลายเป็นการเอาเปรียบของสังคม  จึงเป็นผลท า
ให้เกิดศาสนาพุทธขึ้น 

  หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้  ก็เสด็จไปสั่งสอนให้ชาวโลกรู้เห็นจนกระทั่งพุทธศาสนา  
มีผู้นับถือจ านวนมากและมีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันน้ี 

 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  วิเคราะห์ลักษณะทางสังคมของชมพูทวีปก่อนสมัยพุทธกาล (K) 
 2.  อธิบายความเชื่อทางศาสนา  สมัยพุทธกาลได้ พร้อมทั้งน าไปประพฤติปฏิบัติ (K,P) 
 3.  สรุป วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการตรัสรู้  และการก่อตั้งพุทธศาสนา 
                  ให้เกิดความศรัทธา (K)  
 4. ตระหนักเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา (A) 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 1.  สังคมของชมพูทวีปก่อนพุทธกาล 
 2.  พุทธประวัติด้านการตรัสรู้และก่อต้ังพุทธศาสนา 
4.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ (วิเคราะห์ แยกแยะ จัดล าดับ) 
 1.  นักเรียนสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย นั่งสมาธิใช้เวลา 4 – 5 นาที 
 2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
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             3.  นักเรียนดูแผนที่ชมพูทวีป  แล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าดินแดนชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล  
                   คือ บริเวณใดในปัจจุบัน 

 4.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน  ศึกษาใบความรู้ที่ 2.1  เร่ืองสังคมชมพุทวีป 

                   และคติความเชื่อทางศาสนาก่อนพุทธกาล 

 5.  วิเคราะห์ใบความรู้ที่ 2.1  เร่ืองสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาก่อนพุทธกาล 
 6.  แบ่งกลุ่มนักเรียน  เลือกประธาน  รองประธาน  เลขานุการกลุ่ม 

 7.  แต่ละกลุ่มวิเคราะห์เขียนรายงานเกี่ยวกับลักษณะสังคมด้านต่าง ๆ และคติความเชื่อทาง 
      ศาสนาของชมพูทวีปสมัยก่อนพุทธกาล  และให้น าเสนอหน้าชั้นเรียนในรูปแบบ 

                   ที่หลากหลาย 
 8.  นักเรียนท าใบกิจกรรมที่  2.1 ,2.2 ,2.3 
 9.  นักเรียนน าเสนอใบงานที่ 2.1 ,2.2 หน้าชั้นเรียน 

 10.ครูและนักเรียนสรุปใบงานและเนื้อหา 
 

5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 5.1  สื่อการเรียน 

  1.  หนังสือเรียนพุทธศาสนา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 
  2.  ใบความรู้ที่ 2.1 
  3.  ใบกิจกรรมที่  2.1,2.2,2.3 
  4.  แบบสรุปความรู้จากการวิเคราะห์ 
 5.2  แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ห้องจริยธรรม 

  2. ห้องสมุด 
  3. วัด 
 

6.  กระบวนการวัดผลประเมินผล (ตามสภาพจริง) 
พฤติกรรม(K,P,A) หลักฐานการเรียนรู้ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

วิเคราะห์ค าสั่งสอนที่
เป็นสากลพร้อม
ยกตัวอย่าง 

คะแนนที่ได้จากการ
ตรวจใบงาน ที่ 1.1 
เร่ืองพระพุทธศาสนามี
ข้อปฏิบัติที่ยึดทาง 
สายกลาง 

ใบงานที่  1.1 ท าได้คะแนนร้อยละ80 www.kr
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7.  บันทึกหลังการสอน 

 1. ผลการเรียนรู้ 
  -   ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) .................................................................................. 
  -   ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 2.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ................................................................................... 
  -  ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

8. กิจกรรมเสนอแนะ ........... ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

9. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นางค าปุ่น    ทิพย์โชติ) 
10. ความคิดเห็น รองผอ./ฝ่ายวิชาการ  ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นายทรงเดช   ฤาชากุล) 
11. ความคิดเห็นของผู้บริหาร  ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ ....................................................... 
          (นายประเวศ   ฤาชากุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 
1.  ประเทศใดไม่อยู่ในดินแดนที่เยกว่าชมพูทวีป 

          ก. ภูฐาน 

          ข. เนปาล 
          ค. อินเดีย 
          ง.  อัฟกานิสสถาน 

2.  ข้อใดกล่าวถึงแดนชมพูทวีป ไม่ถูกต้อง 
          ก.  เป็นดินแดนแห่งต้นหว้า 
       ข. เดิมเป็นที่อยู่ของพวกดราวิเดียน 

          ค.  เป็นดินแดนที่มากด้วยลัทธิความเชื่อ 

               และวัฒนธรรม 

          ง.  เดิมปกครองด้วยระบบสามัคคีธรรม 

               แต่มีกษัตริย์มีอ านาจต้องมาปกครอง  
               ด้วย ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
3.  แคว้นมคธ  ซึ่งเป็นแคว้นที่มีอ านาจสูงสุดใน
สมัยพุทธกาล  ตั้งแต่บริเวณใดในประเทศอินเดีย
ปัจจุบัน 

        ก.  ลุ่มแม่น้ าสินธ ุ
        ข.  ลุ่มแม่น้ าคงคา 
            ค. ตอนใต้ของเนปาล 

            ง. รัฐไมซอร์ ทางใต้ของประเทศ 

4.  แคว้นใดมีรูปแบบการปรกครองระบบสามัคคี
ธรรม 

          ก.  วัชชี 
          ข.  โกศล 
           

ค. อวันตี 
ง. ปัญจาละ 

5.  บุคคลกล่มใดที่สร้างระบบวรรณะให้เกิดขึ้น
ในสมัยพุทธกาล 
             ก.  นักรบ 

             ข.  พราหมณ์ 
             ค.  นักวิชาการ 
             ง. นักปกครอง 
6.  เจ้าลัทธิคนใดที่มีความเห็นว่า  การทรมานกาย
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ล าบาก  เป็นทางหลุดพ้นจาก
ทุกข์ 
             ก.  ปูรณกัสสปะ 
             ข.  มักขลิโคศาล 
             ค.  นิครนถ์  นาฏบุตร 
             ง.  สญชัย  เวลัฏฐบุตร 
7.  การแบ่งชนชั้นทางสังคมโดยใช้ระบบวรรณะ
ในสมัยก่อนพุทธกาล  ก่อนให้เกิดผลดีและ
ผลเสียอย่างไร 
            ก. ผลดี เป็นประโยชน์ในการปกครอง 
           ข. ผลดี ท าให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตน 

            ค. ผลเสีย เป็นการท าลายสิทธิ 
                และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 
        ง. ผลเสีย ท าให้บ้านเมืองไม่เจริญก้าวหน้า 
                เพราะมัวแต่แย่งชิงความเป็นใหญ่กัน 
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8.  สถานที่ใด ไม่เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้                
         ก.  ใต้ต้นมหาโพธิ 
         ข.  โคนต้นนิโครธ 
         ค. ริมแม่น้ าอโนมา 
         ง. ริมแม่น้ าเนรัญชรา 
9. พุทธพจน์ข้อใดที่มีส่วนช่วยการแก้ปัญหาการ
แบ่งชนชั้นของสังคมอินเดีย ในสมัยพุทธกาล 

       ก.ให้ปฏิบัติไม่ตรึงหรือหย่อนเกินไป 

          ข. บุคคลมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

          ค. วรรณะทั้งหลายไม่มีตัวตน ไม่มีรูปแบบ 

         ง. คนเราจะดีจะชั่วขึ้นอยู่กับการกระท า 
             ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับชาติตระกูล 
10.  พระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าด้วยวิธีการใด 
          ก.  อดอาหาร 
          ข.  เข้าฌานสมาบัติ 
          ค.  บ าเพ็ญทุกรกิริยา 
       ง.  บ าเพ็ญเพียรทางจิต 

11.  เพราะเหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงเรียก
พระพุทธเจ้าอีกชื่อหน่ึงว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
           ก.   เพราะตรัสรู้อริยสัจ 4 
           ข.  เพราะทรงเป็นศาสดาเอกของโลก 

           ค.  เพราะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ 

           ง.  เพราะหลังจากตรัสรู้และได้น าสิ่ง 
                ที่ตรัสรู้มาสั่งสอนประชาชน  
12.  พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานในดินแดนใด
เป็นแห่งแรก 
            ก.  เมืองพาราณสี  แคว้นกาสี 
            ข.  เมืองราชคฤห์  แคว้นมคธ 
            ค. เมืองกบิลพัสดุ์  แคว้นสักกะ 
            ง.  เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ 

13.  วัดเวฬุวันเกี่ยวกับบุคคลในข้อใด 

         ก.  พระเจ้าพิมพิสาร 
         ข.  พระเจ้าอชาตศัตรู 
         ค.  พระเจ้าสุทโธทนะ 
         ง.  พระเจ้าปเสนทิโกศล 

14.  ท าความดี  ละเว้นความชั่ว  ท าจิตใจให้
บริสุทธิ์  เป็นหลักค าสอนให้ถือว่าเป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นคร้ัง
แรกเมื่อใด 
       ก.  ในวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  3 
       ข.  ในวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  6 
       ค.  ในวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  8 
       ง.   ในวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  12 
15.  กลุ่มบุคคลที่เป็นก าลังส าคัญในการประกาศ
เผยแพร่พระพุทธศาสนา  จนท าให้
พระพุทธศาสนาด ารงมั่นมาจนถึงปัจจุบันน้ีคือ
ใคร 
        ก.  พระสงฆ ์

        ข.  พุทธบริษัท  4 
        ค.  ชาวพุทธตัวอย่าง 
        ง.  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
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ใบความรู้ที่ 2.1   
เร่ือง  แผนที่ชมพูทวีป 
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ใบความรู้ ที่ 2.2 
เร่ือง  ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล 

*************   
  1.  ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล 
   พระชาติภูมิของพระพุทธเจ้า  ได้แก่  ชมพูทวีป  (ได้แก่อินเดีย  และเนปาล  ใน
ปัจจุบัน)  ปัจจุบันได้เลิกใช้ชื่อนี้แล้ว  แต่ก็ยังพบชื่อนี้บ่อยคร้ัง  เมื่อมีการพูดถึงพุทธประวัติของ
พระพุทธเจ้าและในการวิเคราะห์ลักษณะสังคมสมัยพุทธกาลนี้  จะพูดถึงลักษณะทั่ว ๆ ไป  ของสังคมใน
ประเทศอินเดีย  ซึ่งมีอาณาเขตบริเวณไปถึงประเทศเนปาล  ในสมัยที่ยังไม่ได้แยกประเทศออกไป  การ
เข้าใจลักษณะทางสังคมในสมัยพุทธกาลนี้  จะชะช่วยให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจพระประวัติของพระพุทธเจ้า  
และค าสอนของพระองค์ได้ดีขึ้น 

   1.  ลักษณะทางด้านการปกครอง 
       ในสมัยพุทธกาลนั้น  ดินแดนในชมพูทวีปที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติได้แก่ 
ภาคเหนือของประเทศอินเดีย  รวมถึงอาณาเขตของประเทศเนปาล  ที่ยังรวมกับประเทศอินเดียในสมัย
นั้น  ดินแดนแถบนี้ได้แบ่งออกเป็นหลายแคว้น  ในคัมภีร์พุทธศาสนากล่าวว่า มี 16  แคว้น  แคว้นต่าง ๆ 
เหล่านี้มีการต่อสู้แย่งชิงอ านาจกันอยู่ตลอดเวลา  จนกระทั่งสมัยพุทธกาลที่ยิ่งใหญ่มีอ านาจจริง ๆ อยู่  5  
แคว้น คือ  1. แคว้นมคธ   2. แคว้นโกศล  3.  แคว้นวัชชี  4.  แคว้นวังสระ  5. แคว้นอวันตี 

   แคว้นเหล่านี้มีการปกครองแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
   1.  ปกครองระบอบราชาธิปไตย  หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์  คือพระเจ้า
แผ่นดินเป็นผู้น าและปกครองด้วยอ านาจที่สมบูรณ์เด็ดขาด 

   2.  ปกครองแคว้นด้วยระบอบสามัคคีธรรม  เทียบกับระบอบประชาธิปไตย
แบบหนึ่ง  คือชนชั้นผู้ปกครองตัดสินกรณียกิจของแว่นแคว้น  ด้วยการ่วมประชุมพิจารณากันในที่
ประชุมเรียกว่า  สัณฐาคาร 
   แคว้นที่มีการปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตย  ได้แก่ 
  1.  แคว้นมคธ  มีเมืองราชคฤห์  เป็นเมืองหลวง  พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ปกครอง 
  2.  แคว้นโกศล มีเมืองสาวัตถี เป็นเมืองหลวง  พระเจ้าปเสนทิโกศล เป็นผู้ปกครอง 
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ใบความรู้ ที่ 2.2 
เร่ือง  ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล (ต่อ) 

**************  
3.  แคว้นสังสระ มีเมืองโกสัมพี เป็นเมืองหลวง พระเจ้าอุเทน เป็นผู้ปกครอง  

 4.  แคว้นอวันตี  มีเมืองอุชเชนี  เป็นเมืองหลวง  พระเจ้าจัณฑปะชาโชต เป็นผู้ปกครอง  
 บรรดาแคว้นทั้ง 4 แคว้นน้ี  แคว้นที่มีอ านาจรุ่งเรืองมากกว่าแคว้นอ่ืนคือ  แคว้นมคธ  กับแคว้น
โกศล  แคว้นที่มีการปกครองในระบอบสามัคคีธรรมมีแคว้นเดียวที่มีอ านาจคือ แคว้นวัชชี มีเมืองไพสารี
เป็นเมืองหลวง   แคว้นอื่น ๆ ที่มีการปกครองแบบนี้ได้แก่  แคว้นสักกะ  มีเมืองกบิลพัสดุ์เป็นเมืองหลวง  
ในสมัยพุทธกาลแคว้นน้ีได้ตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกศล   โดยยังคงมีการปกครองแบบเดิม  และ
ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเล็กน้อย  พระเจ้าวิฑฑูภะ  ผู้ครองแคว้นโกศลต่อจากพระเจ้าปเสนทิ
โกศล  ได้ยาตราทัพบุกท าลายล้างแคว้นสักกะ  นอกจากนี้ยังมีแคว้นมัลละอีกแคว้นหนึ่ง  ซึ่งปกครอง
โดยระบอบนี้  แต่มีอ านาจเพียงเล็กน้อย 
 พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการปกครองทั้ง 2 ระบบ  ที่ปกครองโดยธรรมคือ  ในระบอบราชาธิป
ไตย  ทรงยกย่องพระราชาของรัฐ  รัฐบุรุษผู้ปกครองบ้านเมือง  ตามหลักทศพิธราชธรรม  และในระบอบ
สามัคคีธรรม  ทรงยกย่องความสามัคคีในการกระท ากรณียกิจต่าง ๆ ของส่วนรวม 

 สภาพทางการปกครองในสมัยนั้น  ปรากฏว่าแ คว้นต่าง ๆ ได้มีการขยายอ านาจ ขย ายดินแดน 
และฝ่ายที่ปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตย  ซึ่งมีความเข้มแข็งกว่าได้ปราบปรามแคว้นที่ปกครองด้วย
ระบอบสามัคคีธรรม  หรือระบอบประชาธิปไตย  แล้วผนวกเอาดินแดนเข้าไว้ในอ านาจมากยิ่งขึ้น  
คงเหลือแต่แคว้นวัชชีแคว้นเดียว  ที่ยังมีอ านาจอยู่ในสมัยนั้น  แต่ในปลายพุทธกาลก็ได้ตกไปอยู่ใน
อ านาจของแคว้นมคธ   
 2.  ลักษณะทางด้านสังคม 

      อินเดียสมัยพุทธกาลได้มีการแบ่งวรรณะอยู่แล้ว  4  วรรณะ  คือ 
  1.   วรรณะกษัตริย์  ได้แก่พวกนักรบ นักปกครอง 
  2. วรรณะพราหมณ์  ได้แก่ นักบวช ท าหน้าที่สั่งสอนวิทยาการต่าง ๆ และท าพิธีกรรม
ทางศาสนา 
   

 

 

 

 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 

 

ใบความรู้ ที่ 2.2 
เร่ือง  ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล (ต่อ) 

***************  
3.  วรรณะแพศย์  หรือ ไวศยะ  ได้แก่ เศรษฐี  พ่อค้า  คหบดี  พวกนี้เป็นชนชั้นกลาง 

มีอาชีพค้าขาย 
  4. วรรณะศูทร  ได้แก่กรรมกร ลูกจ้าง เป็นคนชั้นต่ า 
  ยังมีวรรณะพิเศษอีกวรรณะหนึ่ง เรียกว่า จัณฑาล  เป็นพวกที่เกิดจากบิดามารดาที่มี
วรรณะต่างกัน  คือมารดาอยู่ในวรรณะสูง บิดาอยู่ในวรรณะต่ า  พวกนี้ได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยาม  
เช่นเดียวกับพวกศูทร 
 ในศาสนาพราหมณ์เชื่อกันว่า  กษัตริย์เกิดจากแขนของพระพรหม  พราหมณ์ เกิดจากปากของ
พระพรหม  แพศย์ เกิดจากขาของพระพรหม  ศูทรเกิดจากเท้าของพระพรหม 

 ในสมัยพุทธกาลถือวรรณะมีความรุนแรงมาก (ปัจจุบันภายหลังอังกฤษปกครองแม้จะมี
กฎหมายรัฐธรรมนูญให้เสมอภาค  แต่โดยพฤตินัยคนอินเดียนับถือวรรณะเ ป็นส่วนมาก)  เป็นปัญหาที่
ท าให้เกิดความแตกแยก  และความอยุติธรรมในสังคมต่าง ๆ เช่น การก าจัดอาชีพแรงงานไว้ส าหรับศูทร  
จะไปประกอบอาชีพของวรรณะอื่นไม่ได้   ห้ามมิให้ศูทรศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์  
ห้ามมิให้วรรณะอื่นรับประทานน้ าหรืออาหารโดยใช้ภาชนะของพวกศูทร เป็นต้น 

 ความพิบัติจากการถือวรรณะที่โด่งดังมากในสมัยพุทธกาลได้แก่  การยาตราทัพของพระเจ้าวิฑ
ฑูภะเข้าท าลายแคว้นสักกะ 
 พระเจ้าวิฑฑูภะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปเสนทิโกศล แห่งแคว้นโกศล  กับพระนางวาสภ
ขัตติยะ  ซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าศากยะ  ที่เกิดจากมาร ดาเป็นาทาสี  เมื่อคร้ังพระเจ้าวิฑฑูภะเป็นพระ
กุมารที่ได้เสด็จมาเยี่ยมกรุงกบิลพัสดุ์  ตอนเสด็จกลับนายทหารคนหนึ่งของพระเจ้าวิฑฑูภะลืมอาวุธไว้ที่
ห้องพระโรงรับเสด็จ  จึงรีบกลับไปเอา   ขณะนั้นได้ยินหญิงรับใช้ก าลังท า ความสะอาดที่ประทับของ
พระเจ้าวิฑฑูภะ  พร้อมกับด่าว่าพระเจ้าวิฑฑูภะเป็นหลานทาสี  นายทหารผู้น้ันจึงน าเร่ืองที่ได้ยินไปบอก
กับเพื่อน  ข่าวจึงแพร่หลายไป  พระเจ่าวิฑฑูภะทราบเร่ืองจึงผูกใจเจ็บ  ครั้งได้ราชสมบัติจึงได้ยาตราทัพ
เข้าท าลายแคว้นสักกะตลอดจนเชื้อพระวงค์ของศากยะเกือบหมดสิ้น  พระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษของ
ระบบวรรณะนี้  ภายหลังได้ตรัสรู้แล้วได้ทรงพยายามแก้ปัญหาน้ี  เช่น  อนุญาตให้คนทุกวรรณะบวชใน
พุทธศาสนาได้  ได้เสมอกันหมด  และทรงชี้แจงให้ประชาชนเห็นโทษของระบบวรรณะนี้   ซึ่งท าให้
ระบบวรรณะผ่อนคลายความรุนแรงลงได้  
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ใบความรู้ ที่ 2.2 
เร่ือง  ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล (ต่อ) 

***************  
สมัยต่อมาระบบวรรณะยังคงมีอยู่  และยังคงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอีกต่อไป 

 3.  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
      การแผ่อ านาจทางการเมืองโดยการแย่งชิงดินแดนกันนั้น  ท าให้การค้าขายเจริญเติบโตตาม
ไปด้วย  มีการค้าขายระหว่างเมืองต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  สิ่ งที่น ามาค้าขายอย่างเด่นชัด คือสินค้าฟุ่มเฟือย  
เช่นผ้าผ่อนแพรพรรณอย่างดี  และเพชรนิลจินดาเป็นต้น  เมื่อการค้าเจริญเติบโต  การเงินมีความส าคัญ
มากขึ้น  ผู้มีอิทธิพลคือผู้มีเงิน ได้แก่เศรษฐี  แคว้นไหนมีเศรษฐีมากก็มีชื่อเสียงมาก  ตัวอย่างเช่น  พระ
เจ้าปะเสนทิโกศล  ทรงเห็นว่าแคว้นมคธมีเศรษฐีมาก  จึงได้ขอเศรษฐีจากพระเจ้าพิมพิสารไปอยู่มน
แคว้นของตนบ้าง  จะได้ช่วยให้แคว้นของตนเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ  เศรษฐีเหล่านี้นอกจากมีอิทธิพล
ทั้งการเมือง  เศรษฐกิจแล้ว   ยังมีอิทธิพลทางการปกครองด้วย  กล่าวคือ  ในวงการค้าของกลุ่ม ชนต่าง ๆ   
ถ้ามีกรณีพิพาทเกิดขึ้นก็ให้เศรษฐีเป็นผู้ตัดสินทั้งหมด  เน่ืองจากเศรษฐีเกี่ยวข้องกับกิจการของแว่นแคว้น 
เช่นน้ี  จึงต้องไปเฝ้าพระราชาทุกวัน   สภาพความเป็นอยู่ของพระราชา  เจ้านาย  นักปกครอง  และเศรษฐี
จึงมีความส าราญได้มาก   สามารถมีปราสาท    ๓   ฤดไูด้  เพราะอาศัยเศรษฐีที่เกิดจากการค้าขายที่
เจริญรุ่งเรืองขึ้นมา  เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ได้อาศัยความอุปถัมภ์ของเศรษฐีบางคน  เช่น 
อนาฑบัณฑิก และนางวิสาขา เป็นต้น  นับว่าเป็นองค์ประ กอบประการหนึ่ง  ที่ท าให้พระพุทธศ าสนา
เผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว 
 ส่วนสภาพของคนทั่วไปในชนบทอันได้แก่  ชาวไร่ ชาวนา   ชาวนาที่มีที่ดินตนเองเป็น
กรรมสิทธิ์ในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ โดยที่ดินนั้นเป็นของพระเจ้าแผ่นดินแต่ผู้เดียว  และมีหน้าที่ที่ตนเลือก
ขึ้นมา  ใครจะมาติดต่อก็มาติดต่อกับหัวหน้าที่พวกตนเลือกขึ้นมานั้น  ชาวชนบทจึงมีความเป็นอยู่สุข
สบาย  พอใจในสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง  และสามารถที่จะท าบุญท าทาน  ท านุบ ารุงและบวชใน
ศาสนาที่ตนนับถือได้ตามสมควร  
 4.  ลักษณะความเชื่อในด้านศาสนา 
      ความเชื่อในด้านศาสนาของอินเดียที่ส าคัญในยุคนี้  อาจแบ่งได้เป็น  3  กลุ่ม 

    1.  ความเชื่อในวิญญาณนิยม  เป็นความเชื้อดั้งเดิมของชนพื้นเมือง  ได้แก่ ความเชื่อ- 
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ใบความรู้ ที่ 2.2 
เร่ือง  ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล (ต่อ) 

***************  
ในเร่ืองสภาพดินฟ้า  อากาศ  ภูเขา  ต้นไม้  เป็นต้น  เมื่อสภาพธรรมชาติเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น 
เกิดฟ้าร้อง ฟ้าผ่า  พายุใหญ่ เป็นต้น  ชนพื้นเมืองซึ่งไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเหล่านี้จึงคิด
ว่าวิญญาณสิงอยู่  เลยยกขึ้นเป็นเทพเจ้า   ซึ่งพวกอารยชนในภายหลังก็ยอมรับนับถือไปด้วย  ความเชื่อที่
มีอยู่ในพระเวท  ได้แก่  ความเชื่อเร่ืองยักษ์ที่สิงอยู่ตามต้นไม้  ก็จัดว่าเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชนพื้นเมือง
ในสมัยนี้ด้วย 
  2.  ความเชื่อของพวกพราหมณ์  ซึ่งเป็นวรรณะที่อิทธิพลทางศาสนาอยู่ในสมัยนั้น  
ได้แก่ความเชื่อในพระเวท  เทพเจ้าในพระเวทที่ส าคัญในสมัยนั้น  ได้แก่  พระประชาบดี  หรือพระ
พรหม  ซึ่งเป็นผู้สร้างโลก  จักรวาล  ชีวิตมนุษย์  และสัตว์  มีการบวงสรวงโดยใช้ชีวิตสัตว์บูชายัญเพื่อ
ขอพรในสิ่งที่ตนปรารถนา  นอกจากนี้ยังเชื่อในวิญญาณว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดตามกรรมอีกด้วย  

  3.  ความเชื่อลัทธิอิสระ  กลุ่มที่มีความเชื่ออิสระเป็นพวกนักบวชที่มีความมุ่งหมายเพื่อ
ค้นหาความจริงอย่างอิสระ  ไม่ยอมรับหรือนับถือพระเวท  หรือไตรเวทของพราหมณ์  กลุ่มที่มี
ความสามารถตั้งส านักขึ้นสั่งสอนอยู่ในแคว้นมคธ   กลุ่มความเชื่ออิสระนรี้มี  6  คน  จึงมีส านวนเรียก
กันว่า  “ครูทั้ง  6 “  คือ  ปูรณกัสสป  มักขลิโคสาล  อชิตเกสกัมพล  ปกุทกัจจายนะ   สัญชัยเวลัฏฐบุตร 
และ นิครนถนาฏบุตร 
 ครูทั้ง  6  นี้  ได้รับยกย่องกันในสมัยนั้นว่าเป็นนักปราชญ์สูงด้วยอายุมีสานุศิษย์นับถือมาก  ใน
บรรดาครูทั้ง  6  นี้   ครูสัญชัยเคยเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะมาก่อน  ที่ท่านทั้ง
สองจะมาบวชในพระพุทธศาสนาครูอีกคนหนึ่งคือ  นิครนถนาฏบุตร  ได้แก่  พระมหาวีระ  ศาสดาของ
ศาสนาเชน หรือไชนะ  ทัศนะของครูเหล่านี้  ยกเว้น นิครนถนาฏบุตรตรงกันข้ามกับพระพุทธศาสนา  
กล่าวคือ  ไม่เชื่อในเร่ืองผลบุญและบาปของการกระท าดีและชั่ว  แต่ด าเนินชีวิตหันเข้าไปหาความสุขใน
ปัจจุบัน   (กามสุขัลลิกานุโยค)  หรือไม่ก็ประพฤติทรมานตนมากเกินสมควร  (อัตตกิลมถานุโยค)    ส่วน
ของนิครนถนาฏบุตร นั้น   ในทัศนะจะคลายคลึงกับพระพุทธเจ้า  เช่น  ในเร่ืองของสาเหตุแห่งทุกข์และ
วินัย  5  ซึ่งคล้ายกับศีล  5  ของพระพุทธเจ้า  ส่วนที่แตกต่างได้แก่การยึดในความมีตัวตน  ในขณะที่
พระพุทธเจ้าไม่ยึดมั่น เป็นต้น 
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 ใบความรู้ ที่ 2.2 
เร่ือง  ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล (ต่อ) 

***************  
นอกจากครูทั้ง  6  นี้แล้วยังมีลัทธิอ่ืน ๆ อีก ตามหลักฐานคัมภีร์พระพุทธศาสนากล่าวว่ามี 62 

ลัทธิ   ส่วนหลักฐานทางศาสนา  เช่นกล่าวว่ามี  336  ลัทธิ  ทั้งลัทธิพราหมณ์  ครูทั้ง  6  และลัทธิ  62  ได้
แสดงให้เห็นว่าอินเดียสมัยนั้นมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี  โดยไม่มีการแทรกแซง
จากผู้มีอ านาจทางบ้านเมืองแต่อย่างใด 
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ใบงานที่  2.1 
 

เร่ือง  สังคมชมพูทวีป 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถาม  หรือแสดงความคิดเห็น 

 

                                         การแบ่งชนชั้นในชนชั้นในระบบ 

                                        วรรณะของสังคมอินเดียสมัยก่อน 

 

ผลดี                 ผลเสีย 
 

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

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

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

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

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

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

พระพุทธจวนะ 
“  คนเราจะดีหรือชั่วมิใช่เพราะเชื้อชาติวรรณะ 

เป็นตัวก าหนด  การกระท าของเขาต่างหากเป็นตัวก าหนด” 

 

แง่คิดที่ได้ 
 
 

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

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

........................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่  2.1 
 

เร่ือง  การก่อตั้งพระพุทธศาสนา 
ค าชี้แจง  จงน าหมายเลขก ากับข้อความเกี่ยวกับการก่อต้ังพระพุทธศาสนาไปเรียงล าดับก่อนหลัง 
    

1.ยหกุลบุตรและบริวารขอบวช 

 

 

2.  โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม 

 

 

3.  โปรดชฏิลสามพี่น้อง 
 

 

4.พระเจ้าพิมพิสารถวายวัดเวฬุวัน 

 

 

5.เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ 
 

 

6.อนาถบัณฑิตเศรษฐีถวายวัดพระเชตุวัน 

 

 

7.นางวิสาขาถวายวัดบุพผาราม 

 

 

8.  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 
     เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้า 
 

 

9.  ปัญจวัคคีย์ได้ฟังอนันตลักขณสูตร 
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                                   ภาพนักบวชในอินเดีย 
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แบบประเมินผลจากการท ากิจกรรมกลุ่ม (นักเรียน) 
 

ชื่อครูผู้ประเมิน .................................................................................................................................... 
กลุ่ม .........................................ชั้น ....................................วิชา ........................................................... 
วันที่ท ากิจกรรม   วัน .................................เดือน..............................................พ.ศ. ............................ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
1.  การท ากิจกรรมกลุ่ม 

พฤติกรรมของตนเองต่อการท างาน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. การมีส่วนร่วมในการท างาน     

2. การแสดงความคิดเห็น     

3. ความเข้าใจในการท างานที่ได้รับมอบหมาย     

4. ความรับผิดชอบในการท างาน     

 

2. ผลของการท ากิจกรรมกลุ่ม 

สิ่งที่ได้รับจากการท ากิจกรรมกลุ่ม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  ความรู้ที่ได้รับในการท ากิจกรรม     

2.  ความพอใจในผลงานกลุ่ม     

 
3.  อุปสรรคในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

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

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

4.  แนวทางแก้ไข 

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

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

5. สิ่งท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมกลุ่ม / ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินผลงานกลุ่ม 

 
ชื่อครูผู้ประเมิน  .....................................................................................................................................  
ประเมินกลุ่ม ............................................เร่ือง....................................................................................... 
รูปแบบผลงาน ............................................................วันที่.........เดือน ...........................พ.ศ. .............. 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
  4 หมายถึง  ดีมาก 
  3 หมายถึง  ดี 
  2 หมายถึง  พอใช้ 
  1 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

รายงาน 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ 

เนื้อหา      

1. ความถูกต้องของเนื้อหา      

2. การล าดับความคิด      

3. การสรุปความคิดเห็น      

รูปแบบการน าเสนอ      

1. น่าสนใจ      

2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์      

การท างานกลุ่ม      

1. การเตรียมตัว      

2. การท างานเป็นระบบ      

3. การมีส่วนร่วมของสมาชิก      

4. ความภูมิใจผลงานของสมาชิก      

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ระดับ   ดีมาก 

ร้อยละ 70 – 79      ระดับ   ดี 
ร้อยละ  60 – 69     ระดับ  พอใช้ 
ต่ ากว่าร้อยละ  60   ระดับ  ปรับปรุง 

สรุปการประเมินผลงานกลุ่ม 

..................................................................................... 
รวมได้คะแนน ............................................................ 
คิดเป็นร้อยละ ............................................................. 
อยู่ในเกณฑ์ ................................................................. 
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เฉลย 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

เร่ือง  พุทธประวัติ 
 

ข้อที่ เฉลย 
1 ง 

                2 ง 
3 ข 
4 ก 
5 ข 
6 ค 
7 ค 
8 ค 
9 ง 

10 ง 
11 ค 
12 ก 
13 ก 
14 ก 
15 ข 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 โชคดีทุกคน 

   บ๊ำย บำย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 
สาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   เวลา   1  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553       ผู้สอน  นางผ่องใส   จันทร์สมคอย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
มาตรฐานการเรียน  ส  1.2 
ตัวชี้วัด ส.1.2.4 
             วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลส าคัญ
ของศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

1.  สาระส าคัญ 

 วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า  ซึ่งวันส าคัญ
เหล่านี้จะมีการประกอบพิธีกรรมเพื่อน้อมร าลึกถึงพระพุทธเจ้า  และพุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจ  และ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ถือปฏิบัติติดต่อกันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  มีความรู้ความเข้าใจถึงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (K) 
 2.  วิเคราะห์หลักธรรมที่ส าคัญ  และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (P) 
 3.  รู้และเข้าใจถึงความส าคัญของวันมาฆบูชาและเทศกาลส าคัญ (K) 
 4.  มีความตระหนักและส านึกในบุญ – บาป  ความดี – ความชั่ว (A) 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1.  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 2.  วันมาฆบูชา 
4.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ (เข้าใจ  ปฏิบัติ  ศรัทธา) 
 1.  นักเรียนสวดมนต์  ไหว้บูชาพระรัตนตรัย  และท าสมาธิ  4 – 5 นาที 
 2.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 3.  ครูน าภาพ  ของประชาชนที่ก าลังปฏิบัติศาสนกิจ  เช่นการท าบุญตักบาตร การฟังธรรม 

                   การเวียนเทียน 

 4.  ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบายถึงประโยชน์ของการปฏิบัติศาสนกิจเหล่านั้น 
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                 5. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่ม 

                  ศึกษาเน้ือหาจากหนังสือเรียนพุทธศาสนา ม.4   หนังสือในห้องจริยธรรม   
  และห้องสมุด  ตามหัวข้อเร่ืองดังนี้ 
  5.1   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  5.2   วันมาฆบูชา 
 6.  สมาชิกแต่ละคนกลับกลุ่มเดิม 

 7.  สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้สมาชิก 

                   ในกลุ่มฟังจนครบ ทุกหัวข้อ 
 8.  ศึกษาใบความรู้ที่ 3.1   เร่ือง วันมาฆบูชา   3.2  เร่ือง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 9.  ท าใบงานที่  3.1  เร่ืองวันมาฆบูชา  ใบงานที่ 3.2  เร่ือง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 10 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากใบงาน 

 11.  นักเรียนสรุปความรู้ลงในสมุดงานของตนเอง 
 

5. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  สื่อการเรียนรู้ 
  1.  รูปภาพการท าบุญในวันส าคัญ 

  2.  หนังสือแบบเรียนพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 
  3.  ใบกิจกรรมที่ 3.1  เร่ือง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ใบกิจกรรมที่ 3.2 
          เร่ือง วันมาฆบูชา 
  4.  ใบความรู้ที่ 3.1  เร่ือง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และใบความรู้ที่ 3.2  
                         เร่ือง วันมาฆบูชา 
 5.2  แหล่งเรียนรู้ 
  1. ห้องจริยธรรม 

  2.  ห้องสมุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



6.  กระบวนการวัดผลประเมินผล (ตามสภาพจริง) 
 

พฤติกรรม(K,P,A) หลักฐานการเรียนรู้ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

มีความรู้  ความเข้าใจ
ถึงวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา   
 

นักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติในกิจกรรมวัน
มาฆบูชาโดยไปเวียน
เทียนที่วัด  การบริจาค
ปัจจัย 

คะแนนที่ได้จากการ
ตรวจใบงานที่ 3.1เร่ือง
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
ใบงานที่ 3.2  เร่ืองวัน
มาฆบูชา  นักเรียนร่วม
กิจกรรมวันมาฆบูชา 
 

ใบงานที่  3.1 
 

 

 

 

รูปภาพ 

ท าได้คะแนนร้อยละ80 
ผ่าน 
 

 

 

ไปปฏิบัติจริง 
ผ่าน 

 
 

7.  บันทึกหลังการสอน 

 1. ผลการเรียนรู้ 
  -   ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) .................................................................................. 
  -   ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 2.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ................................................................................... 
  -  ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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8. กิจกรรมเสนอแนะ ........... ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

 

9. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นางค าปุ่น    ทิพย์โชติ) 
 

10. ความคิดเห็น รองผอ./ฝ่ายวิชาการ  ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นายทรงเดช   ฤาชากุล) 
11. ความคิดเห็นของผู้บริหาร  ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ ....................................................... 
          (นายประเวศ   ฤาชากุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 

1. วันพระพุทธตรงกับวันใด 

     ก.  วันมาฆบูชา 
     ข.  วันวิสาขบูชา 
     ค.  วันอัฏฐมีบูชา 
     ง.   วันอาสาฬหบูชา 
 

2.  ชาวพุทธจะมีการท าบุญตักบาตร รักษาศีลฟัง- 
     เทศน์ และเวียนเทียน ในวันส าคัญใด 

ก. วันวิสาขบูชา / วันมาฆบูชา 
ข. วันมาฆบูชา / วันเข้าพรรษา 
ค. วันเข้พรรษา / วันออกพรรษา 
ง. วันอาสาฬหบูชา / วันออกพรรษา 
 

3.  นักเรียนช่วยกันจัดป้ายนิเทศเร่ือง วันส าคัญ- 
     สากลของโลก  ในวันขึ้น  15  ค่ า เดือน 6  
     แสดงว่าวันส าคัญใด 
ก. วันมาฆบูชา 
ข. วันวิสาขบูชา 
ค. วันเข้าพรรษา 
ง. วันออกพรรษา 
 

4.  เมื่อถึงวันมาฆบูชา  นักเรียนควรเข้าร่วม- 
      กิจกรรมใดจะถูกต้อง 
ก. รักษาศีล  8 
ข. หล่อเทียนพรรษา 
ค. ถวายผ้าอาบน้ าฝน 

ง. ตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน 

 

5.  ชาวพุทธร่วมกันจัดพิธีบูชาในวันขึ้น 15 ค่ า  
เดือน  3  เพราะวันดังกล่าวมีความส าคัญอย่างไร 
    ก.  เป็นวันประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพาน 

          ของพระพุทธเจ้า 
ข. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนา 

เป็นคร้ังแรก 
ค.  เป็นวันที่มีภิกษุรูปแรกเกิดขึ้นในพระพุทธ- 
      ศาสนา 
ง.  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักการ 
     ของพระพุทธศาสนาในท่ามกลางสาวก 
      จ านวน 1,250  รูป 

 

6.  เมื่อถึงวันวิสาขบูชา  นักเรียนควรฟังหรือ 

      ศึกษาธรรมในข้อใด  จึงจะชื่อว่าปฏิบัติตน 

      ได้สอดคล้องกับวันส าคัญดังกล่าว 
ก. อริยสัจ  4 
ข. โอวาทปาฏิโมกข์ 
ค. อนัตตลักขณสูตร 
ง. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 

 

7.  ในวันขึ้น  15  ค า เดือน  8 พระเทศน์เร่ือง 
      มรรคมีองค์  8 :  ทางสายกลางแห่งชีวิต 
      แสดงว่าวันนั้นเป็นวันส าคัญใด 

ก. วันมาฆบูชา 
ข. วันวิสาขบูชา 
ค. วันอัฏฐมีบูชา 
ง. วันอาสาฬหบูชา 
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8.  สมศรีต้ังใจละเว้นชั่ว  ท าความดี  และท าจิตใจ
ให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นพิเศษ  เพราะวันน้ีเป็นวัน
ส าคัญใด 
ก.     วันมาฆบูชา 
ข. วันวิสาขบูชา 
ค. วันอัฏฐมีบูชา 
ง. วันอาสาฬหบูชา 

 

9.  วันฟังธรรม  คือวันใด 

      ก.  วันเข้าพรรษา 
      ข.  วันธรรมสวนะ 
      ค.  วันออกพรรษา 
      ง.  วันเทโวโรหณะ 
 

10.  การถวายผ้าอาบน้ าฝนนิยมกระท ากัน 

       ในช่วงใด 
ก. วันเข้าพรรษา 

       ข.    วันธรรมสวนะ 
        ค.  วันออกพรรษา 
        ง.  วันเทโวโรหณะ 
 

11.  วันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจาก 

       เทวโลกหลังจากเสด็จไปโปรดพระมารดา    
       คือวันใด 
        ก.    วันเข้าพรรษา 
        ข.    วันธรรมสวนะ 
        ค.   วันออกพรรษา 
        ง.   วันเทโวโรหณะ 
12.  ในวันออกพรรษา  ชาวพุทธจะมีประเพณี
หลายอย่าง  ยกเว้น  ข้อใด 

       
      ก.  การทอดกฐิน 

      ข.  การตักบาตรเทโว 
      ค.  การถวายผ้าจ าน าพรรษา 
      ง.  การท าบุญแห่พระบางทางบกทางน้ า 
 

13.  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาล 
เกี่ยวเนื่องกัน 

      ก.  วันเข้าพรรษา  -   ทอดกฐิน 

      ข.  วันออกพรรษา  -  การถวายเทียนพรรษา 
      ค.  วันธรรมสวนะ – การตักบาตรดอกไม้ 
             ธูปเทียน 

 ง.วันเทโวโรหณะ  -  การท าบุญแห่พระ- 
        ทางบกทางน้ า 

 

14.  สุชินตั้งใจละเว้นจากอบายมุข 6 เป็นเวลา 3 
เดือน  การกระท าของสุชินน่าจะเกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญใดมากที่สุด 
      ก.  วันธรรมสวนะ 
      ข.  วันเข้าพรรษา 
      ค.  วันออกพรรษา 
      ง.  วันเทโวโรหณ 
15.ถ้าหากนักเรียนและเพื่อน ๆ น าหลักการของ
การปวารณาที่พระสงฆ์กระท ากันในวันออก
พรรษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันจะ
ก่อให้เกิดผลตามข้อใด 

      ก.  มีโอกาสสร้างมิตรและศัตรู 
      ข. ได้ปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเอง 
      ค.  ถือโอกาสระบายความในใจที่มีต่อกัน 

    ง.  ตักเตือนตนเองให้มีความตั้งใจเล่าเรียน 

           มากขึ้น 
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                                       ตัวอย่างพิธีกรรมทางศาสนา 
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พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวัคคีย์ 
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ภาพกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
 

        
 

             วันวิสาขบูชา                      พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม 
พระพุทธเจ้าตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ                     แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕  
                                                                           ณ ป่าอิสิปตณมฤคทายวัน 

 

         
 

           ฟังเทศน์                                                         เวียนเทียน 
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ภาพกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

 

 

 
 

กิจกรรมบวชชี – พราหมณ ์

 

 

 
 

เวียนเทียน 
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ใบความรู้ที่ 3.1 
เร่ือง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

*************   

 
 

1.  วันอาสาฬหบูชา 
 1.  ความเป็นมาและความส าคัญ 

  วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนกิชนแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์  อาสาฬหบูชา  
ยาอมาจากค าว่า “ อาสาฬหบูรณมีบูชา”  แปลว่า  การบูชาในวันเพ็ญ  เดือน  8  แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาศก็จะ
เลื่อนไปเป็นวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  9 
 

  มูลเหตุของการเกิดวันอาสาฬหบูชาขึ้นมา  ก็เนื่องมา จากว่า  เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้
พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว   ก็ประทับเสวยวิมุตติสุขที่ใต้ร่มมหาโพธิ์  และบริเวณใกล้เคียงเป็น
เวลา  7  สัปดาห์   ครั้งล่วงสัปดาห์ที่  7  พระองค์ก็เสด็จมาประทับที่โคนไม้ไทร  ชื่อ  อชปาลนิโครธ  
ทรงทบทวนหลักธรรมที่พระองค์ตรัสรู้  และพบว่ามีความลึกซึ้งมาก  ยากที่ผู้อื่นจะกระท าความเข้าใจได้  
จึงเกิดท้อพระทัยไม่คิดจะเผยแพร่พระธรรมออกไป    แต่ด้วยเหตุที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ต้ัง  ก็
ทรงเล็งเห็นเวไนยสัตว์  ( บุคคลที่พอแนะน าสั่งสอนได้)  ซึ่งพอท าความเข้าใจในหลักธรรมที่พระองค์
ทรงค้นพบ  ก็คงพอมีอยู่บ้าง  เพราะบุคคลต่าง ๆ นั้น  แบ่งออกเป็น  4  ประเภท ดังน้ี 

  (1)  อุคฆฏิตัญญู  ได้แก่บุคคลที่มีสติปัญญาดี  พอฟังธรรมซึ่งยกขึ้นมาแสดงแต่เพียง
หัวข้อ  ก็สามารถท าความเข้าใจกับธรรมอันวิเศษได้ทันที  เหมือนดังดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะ
บานสะพรั่งถ้าได้รับแสงอาทิตย์ 
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  (2)  วิปจิตัญญ  ได้แก่  บุคคลที่มีสติปัญญาปานกลาง  เมื่อได้ฟังบทธรรมที่จ าแนกขยาย
ความออกไป  จึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงตาม  เหมือนดังดอกบัวที่ขึ้นอยู่เสมอน้ า  จักเบ่งบานในวัน
ต่อไป 

  (3)  เนยยะ  ได้แก่  บุคคลที่ยังพอแนะน าได้  บุ คคลประเภทนี้แม้จะได้ฟังธรรมทั้งโดย
ย่อและโดยพิสดารก็ยังไม่เข้าใจ  จนเมื่อเอาใจใส่พากเพียร  สอบถาม  ตริตรอง  ก็สามารถรู้ซึ้งถึงธรรม
อันวิเศษได้  เหมือนดังดอกบัวที่อยู่ใต้ผิวน้ า    ซึ่งมีโอกาสเจริญงอกงามและบานสะพรั่งในวันต่อ ๆ ไป  

  (4)  ปทปรมะ   ได้แก่  บุคคลที่ โง่เขลาเบาปัญญา  เมื่อได้ฟังธรรมหรือพากเพียรจดจ า  
ทบทวนมาก  ก็ไม่อาจบรรลุธรรมอันวิเศษได้  เหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้ตม  รังแต่จะเป็นอาหารของเต่า และ
ปลา  ไม่อาจโพล่พ้นน้ าเบ่งบานได้เลย 
 

  เมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว  จึงตกลงพระทัยที่จะท า การแสดงธรรม
โปรดเวไนยสัตว์  ซึ่ง บุคคลกลุ่มแรกที่พระพุทธองค์เสด็จไปโปรด  ก็คือ  ปัญจวัคคีย์ทั้  5 ท่าน  ได้แก่  
โกณฑัญญะ  วัปปะ  ภัททิยะ  มหานามะ  และอัสสชิ   ขณะนั้นพ านักอยู่ที่ป่าอิสิปตณมฤคทายวัน  แขวง
เมืองพาราณสี 
 

 
 

  หลังจากที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบแล้ว  ปรากฏว่า  โกณฑัญญะ  ได้ดวงตาเห็นธรรม
บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นท่านแรก  จึงกราบทูลขอบวชซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาต 

  จากพุทธประวัติ ดังที่กล่าวมานี้  เห็นได้ว่าวันอาสาฬหบูชามีความส าคัญ  4  ประการ  
ดังนี้ 
 

 (1)  เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนา 
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 (2)  เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม (ปฐมเทศนา) ชื่อ “ธรรมจักกัปปวัตนสูตร “  ซึ่ง
มีใจความส าคัญ  ดังน้ี 
 

   
 

  (1) ไม่ปฏิบัติตนตามทางที่สุดขั้วสองทาง  คือ  การหมกหมุ่นอยู่ในกาม (ความสุขทาง
เน้ือหนัง)  เรียกว่า  กามสุขัลลิกานุโยค   และการทรมานตนให้ล าบาก  เรี ยกว่า  อัตตกิลมถานุโยค  แต่
ควรเดินทางสายกลาง  ได้แก่  อริยมรรคมีองค์  8  ซึ่งเรียกว่า  มัชฌิมปฏิปทา  หรือ  ทางสายกลาง 
  (2)  ทรงแสดงอริยสัจ  4 
  (3)  ทรงแสดงว่าทรงรู้อริยสัจ  4  ทรงรู้หน้าที่อันควรท าในอริยสัจ  4  ทั้ง  4  และทรงรู้
ว่าได้ท าหน้าที่นั้นแล้ว 
  (4)  ทรงแสดงอนัตตลักขณะสูตร  ความว่า  ขันธ์ทั้ง  5  เป็นอนัตตา 
 3.  เป็นวันแรกที่พะสงฆ์เกิดขึ้นในโลก  กล่าวคือ  เมื่อท่านโกณฑัญญะ  กราบทูลขอบวช
พระพุทธเจ้าก็ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธี  เอหิภิกขุอุปสัมปทา  โดยเปล่งพระวาจาว่า  
 “ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด  ธรรมอันเ รากล่าวดีแล้ว  ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์  เพื่อท าท่ีสุดแห่งทุ กข์
โดยชอบเถิด “ 

 4.  เป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์  3  คือ  พระพุทธรัตนะ  พระธรรมรัตนะ  และพระสังฆ
รัตนะ 
 

2.  การปฏิบัติตนในวันอาสาฬหบูชา 
 ก่อนถึงวันอาสาฬหบูชาเจ้าอาวาสแต่ละวัดจะแจ้งให้ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา  ทราบ
ล่วงหน้าว่า  วันพระขึ้น 15  ค่ า  เดือน  8  จะประกอบพิธีอาสาฬหบูชา  เมื่อถึงวันขึ้น  14  เดือน  8   
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  ก่อนวันอาสาฬหบูชา  1  วัน  พระภิกษุ  สามเณร  มัคทายก  พุทธศาสนิกชน  ที่ว่างเว้ นจากหน้าที่การ
งานประจ า  ก็จะช่วยกันปัดกวาด  ปูลาดเสนาสนะ  จัดเคร่ืองสักการะ  จัดหาภาชนะใส่น้ าดื่ม  ประดับธง
ธรรมจักร  ธงชาติ  และประทีปโคมไฟต่าง ๆ รอบพระอุโบสถ  พระสถูปเจดีย์  เช่นเดียวกับวันวิสาขบูชา 

 

 
 
 คร้ังถึงวันอาสาฬหบูชา  ตอนเช้าพุทธศาสนิกชนจะไปร่วมท า บุญตักบาตรที่วัด  ฟังเทศน์  
และบ าเพ็ยสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  ตอนค่ าก็จะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ  หรือรอบพระสถูป
เจดีย์  เสร็จแล้วเข้าไปท าวัตรค่ าในพระอุโบสถ  จากนั้นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ขึ้นแสดงธรรมเทศนา  ชื่อ 
“ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”  และหลังจากจบพระธรรมเทศนา  พุทธศาสนิกชนอาจสนทนาธรรมต่อก็ได้ 
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ใบความรู้ที่ 3.2 
เร่ือง  วันมาฆบูชา 

**********   

 
 

 วันมาฆบูชา  ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  3  หรือ ราวประมาณเดือนกุมภาพันธ์  แต่หากเป็นปี
อธิกมาศ  (ตรงกับเดือน  8  สองหน)  วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็น  วันขึ้น  15  เดือน  4  หรือประมาณ
ราวเดือนมีนาคม  
 วันมาฆบูชา  ย่อมาจากค าว่า  “มาฆบูรณมีบูชา”  แปลว่า  การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน  3  ถือ
เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต   แปลว่า  การประชุมอันประกอบด้วยองค์  4  ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้น
พร้อมกันในสมัยพุทธกาล  คือ 
 1.  พระสงฆ์  จ านวน  1,250  องค์  ซึ่งจาริกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่าง ๆ เดินทาง
มาเฝ้าพระพุทธเจ้า  ณ  เวฬุวันวิหาร  กรุงราชคฤห์  แคว้นมคธ 

 2.  พระสงฆ์  จ านวน  1,250  องค์  เหล่านี้  ล้วนเป็นพระอรหันต์และได้รับการบวชจาก
พระพุทธเจ้าโดยตรง  ด้วยวิธีเอหิกภิกขุอุปสัมปทา 
 3.  พระสงฆ์  จ านวน  1,250  องค์  ต่างประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย 

            4.  วันที่มาประชุม  ตรงกับวันเพ็ญ  เดือน มาฆะ  (วันเพ็ญกลางเดือน  3)  เป็นวันที่พระพุทธเจ้า   
ทรงพระธรรมเทศนา  อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา  คือ  พระโอวาทปาฏิโมกข์  
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ใบงานที่  3.1  
เร่ือง  วันมาฆบูชา 
********   

ค าชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนผังเร่ืองวันมาฆบูชา 

วันมาฆบูชา 
 

       

การปฏิบัติของศาสนิกชน 

 

 ความส าคัญ               เหตุการณ์ส าคัญ 
 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

5............................................... 5....................................................    5..............................................  
...............................................        ....................................................      ............................................... 
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ใบงานที่  3.2 
เร่ือง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

***************  
ตอนท่ี  1  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  แล้วน ามาเขียนสรุป  
                 และวาดภาพประกอบลงในกรอบด้านล่างนี้ 
 

 1.  ชื่อวันส าคัญ     2.  ตรงกับวันที่ 
                   .......................................................       ..........................................                            
      .......................................................       .......................................... 
                                                                                                  
 

        

       3.  ความส าคัญ 

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

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

 

       4.  กิจกรรมที่ชาวพุทธควรปฏิบัติ  
      ............................................................... 
       ............................................................... 
       ............................................................... 
       ............................................................... 
       ............................................................... 
                                                                                              ............................................................... 
                  ............................................................... 
                                                                                              ............................................................... 
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                                                              เฉลย 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

เร่ือง  วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
 

ข้อที่ เฉลย 
1 ข 

                2 ก 
3 ข 
4 ก 
5 ง 
6 ก 
7 ง 
8 ก 
9 ข 

10 ก 
11 ข 
12 ค 
13 ง 
14 ข 
15 ข 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 โชคดีทุกคน 

   บ๊ำย บำย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 
สาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   เวลา   1  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553       ผู้สอน  นางผ่องใส   จันทร์สมคอย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
มาตรฐานการเรียน  ส  1.1 
ตัวชี้วัด ส.1.1.10 
             วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพ บุคคลสังคม
และโลกหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

1.  สาระส าคัญ 

  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า  ซึ่งวันส าคัญ
เหล่านี้  จะมีการประกอบพิธีกรรมเพื่อน้อมร าลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   และพุทธศ าสนิกชนมี
ความเข้าใจศรัทธา  ในพระพุทธศาสนา 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  มีความรู้ ความเข้าใจถึงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (K) 
  2.  วิเคราะห์หลักธรรมที่ส าคัญ  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (P) 
  3.  มีความตระหนักและส านึกในเร่ือง บุญ-บาป  ความดี – ความชั่ว  (A ) 
3. สาระการเรียนรู้ 
  1.  วันวิสาขบูชา 
  2.  วันอาสาฬหบูชา 
  3.  วันธรรมสวนะ 
  4.  วันเข้าพรรษา 
  5.  วันออกพรรษา 
4.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ (เข้าใจ  ปฏิบัติ  ศรัทธา) 
 1.  นักเรียนสวดมนต์  ไหว้บูชาพระรัตนตรัย  และท าสมาธิ  4 – 5 นาที 
 2.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 3.  ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความรู้เดิมในช่วงโมงที่ผ่านมา 
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             4.  ครูตั้งค าถาม เร่ืองวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  สุ่มถามนักเรียน  2 – 3  คน 

 5. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่ม 

                  ศึกษาเน้ือหาจากหนังสือเรียนพุทธศาสนา ม.4   หนังสือในห้องจริยธรรม   
                  และห้องสมุด  ตามหัวข้อเร่ืองดังนี้ 
           1.  วันวิสาขบูชา 
  2.  วันอาสาฬหบูชา 
  3.  วันธรรมสวนะ 
  4.  วันเข้าพรรษา 
  5.  วันออกพรรษา 
 6.  นักเรียนท าใบงาน.   
 7.  สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้สมาชิก 

                   ในกลุ่มฟังจนครบ ทุกหัวข้อ 
 8.   ครูเฉลยใบงานที่  4.1 – 4.5 
 9.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากใบงาน ตามหัวข้อ 

 10.  นักเรียนสรุปความรู้ลงในสมุดงานของตนเอง 
 11.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

5. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  สื่อการเรียนรู้ 
  1.  รูปภาพการท าบุญในวันส าคัญ 

  2.  หนังสือแบบเรียนพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 
  3.  ใบงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
 5.2  แหล่งเรียนรู้ 
  1. ห้องจริยธรรม 

  2.  ห้องสมุด 
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6.  กระบวนการวัดผลประเมินผล (ตามสภาพจริง) 
 

พฤติกรรม(K,P,A) หลักฐานการเรียนรู้ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

1.มีความรู้  ความเข้าใจ
ถึงวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา   
2.นักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติในกิจกรรมวัน
มาฆบูชาโดยไปเวียน
เทียนที่วัด  การบริจาค
ปัจจัย 

คะแนนที่ได้จากการ
ตรวจใบงานที่ 3.1เร่ือง
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
ใบงานที่ 3.2  เร่ืองวัน
มาฆบูชา  นักเรียนร่วม
กิจกรรมวันมาฆบูชา 
 

ใบงาน 

แบบประเมิน 

จากการท ากิจกรรม 

รูปภาพ 

ท าได้คะแนนร้อยละ80 
ผ่าน 

ไปปฏิบัติจริง 
ผ่าน 

 
 

7.  บันทึกหลังการสอน 

 1. ผลการเรียนรู้ 
  -   ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) .................................................................................. 
  -   ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 2.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ................................................................................... 
  -  ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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8. กิจกรรมเสนอแนะ ........... ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

9. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นางค าปุ่น    ทิพย์โชติ) 
 

10. ความคิดเห็น รองผอ./ฝ่ายวิชาการ  ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นายทรงเดช   ฤาชากุล) 
11. ความคิดเห็นของผู้บริหาร  ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ ....................................................... 
          (นายประเวศ   ฤาชากุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   
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ใบงานที่ 4.1 
เร่ือง   วันวิสาขบูชา 

*******  
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนแผนผัง เร่ือง  วันวิสาขบูชา 

 
 

วันวิสาขบูชา 
 

  

ความส าคัญ   เหตุการณ์ส าคัญ      การปฏิบัติของ 
                                                                                                                              ศาสนิกชน 

 

 

  
   1........................................         1.......................................             1.................................... 
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ใบงานที่ 4.2 
เร่ือง   วันอาสาฬหบูชา 

*******   
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนแผนผัง เร่ือง  วันอาสาฬหบูชา 

 
 

วันอาสาฬหบูชา 
 

  

ความส าคัญ   เหตุการณ์ส าคัญ      การปฏิบัติของ 
                                                                                                                              ศาสนิกชน 

 

 

  
   1........................................         1.......................................             1.................................... 
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ใบงานที่ 4.3 
เร่ือง   วันธรรมสวนะ 

*******   
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนแผนผัง เร่ือง  วันธรรมสวนะ  

 
 

วันธรรมสวนะ 
 

  

ความส าคัญ   เหตุการณ์ส าคัญ      การปฏิบัติของ 
                                                                                                                              ศาสนิกชน 

 

 

  
   1........................................         1.......................................             1.................................... 
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ใบงานที่ 4.4 
เร่ือง   วันเข้าพรรษา 

*******   
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนแผนผัง เร่ือง  วันเข้าพรรษา  

 
 

วันเข้าพรรษา 
 

  

ความส าคัญ   เหตุการณ์ส าคัญ      การปฏิบัติของ 
                                                                                                                              ศาสนิกชน 

 

 

  
   1........................................         1.......................................             1.................................... 
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ใบงานที่ 4.5 
เร่ือง   วันออกพรรษา 

*******   
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนแผนผัง เร่ือง  วันออกพรรษา  

 
 

วันออกพรรษา 
 

  

ความส าคัญ   เหตุการณ์ส าคัญ      การปฏิบัติของ 
                                                                                                                              ศาสนิกชน 

 

 

  
   1........................................         1.......................................             1.................................... 
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

เร่ือง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ค าชี้แจง      จงท าเครื่องหมาย ( X)  ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง  ที่ถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

1.  วันมาฆบูชา  มีความส าคัญอย่างไร 
      ก.  วันแสดงปฐมเทศนา 
      ข.  วันที่พุทธบริษัทเกิดขึ้นเป็นคร้ังแรก 

      ค.  วันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 
      ง.  วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน 

            ของพระพุทธเจ้า  
 

2.  ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบที่เกิดขึ้นใน 

     วันมาฆบูชา 
ก. วันเพ็ญ  เดือน  3 
ข. พระสงฆ์ 2,150  รูปเป็นพระอรหันต์ 

ค. พระสงฆ์ที่มาประชุมเป็น
เอหิภิกขุอุปสัมปทา 

ง. พระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้
นัดหมาย 

 3.  วันออกพรรษา  คือวันอะไร 
        ก.  วันที่พระสงฆ์อยู่จ าพรรษาครบ 3 เดือน 

        ข.  วันที่พระสงฆ์ปวารณาอยู่พรรษา 3 เดือน 

        ค.  วันที่พระสงฆ์อยู่จ าพรรษาที่วัด  3  เดือน 

        ง.  วันสุดท้ายที่พระสงฆ์อยู่จ าพรรษาครบ 

              3  เดือน 

 

4.  พุทธศาสนิกชนพึงไปเวียนเทียนที่วัดในวันใด 

        ก.  วันวิสาขบูชา 
        ข.  อัฏฐมีบูชา  
        ค.  เข้าพรรษ  
        ง.  ออกพรรษา 

5.   เมื่อออกพรรษาแล้ว  พระภิกษุสามารถท า 
      สิ่งใดได้ 
ก. ไม่ต้องรักษาศีล 
ข. ไม่ต้องสวดปาฏิโมกข์ 
ค. ไปค้างแรมที่อื่นไม่ชอบด้วยวินัย 
ง. ไปค้างแรมที่อื่นที่ชอบด้วยวินัยได้ 

 

6.  การเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ตักเตือนติเตียนกัน
ได้ในวันออกพรรษา เรียกว่าอะไร 
     ก.  ผ้าป่า 
     ข.  ปวารณา 
     ค.  กฐิน 

     ง.  ปาติโมกข์ 
 

7. วันใดตรงกับวันออกพรรษา 
     ก.   ขึ้น 15 ค่ า เดือน  6 
     ข.   ขึ้น 15 ค่ า เดือน  8 
     ค.  ขึ้น  15 ค่ า  เดือน 10 
     ง.  ขึ้น  15  ค่ า เดือน  11 
 

8.  การตักบาตรเพื่อต้อนรับพระพุทธองค์ 
     ในคราวเสด็จมาจากดาวดึงส์ภายหลัง 
      จากโปรดพระพุทธมารดา 

ก. ตักบาตรเทโว 
ข. ตักบาตรดาวดึงส์ 
ค. ตักบาตรเดือน  11 
ง. ตักบาตรออกพรรษา 
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9.  สิ่งใดที่นิยมใช้ท าบุญในการตักบาตรเทโว 
           ก.   ข้าวต้ม 

           ข.   ข้าวต้มมัด 
           ค.   ข้าวต้มผัด 
           ง.   ข้าวต้มลูกโยน 

 

10.  ขณะร่วมพิธีเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ต้องระลึกถึงสิ่งใด   
           ก.  บิดามารดา  บรรพบุรุษ 

          ข.  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ 

           ค.  จาตุรงคสันนิบาต  โอวาทปาติโมกข์ 
           ง.  การเว้นท าชั่ว  การท าความดี  การท าจิตใจให้บริสุทธิ์ 
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                                                              เฉลย 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

เร่ือง  วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
 

ข้อที่ เฉลย 
1 ก 

                2 ข 
3 ก 
4 ก 
5 ง 
6 ค 
7 ง 
8 ก 
9 ง 

10 ข 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โชคดีทุกคน 

   บ๊ำย บำย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  5 
สาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง  หลักธรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เวลา   1  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553       ผู้สอน  นางผ่องใส   จันทร์สมคอย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
มาตรฐานการเรียน  ส  1.1 
ตัวชี้วัด   ส.1.1.10 
               วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาณ มุ่งประโยชน์และสันติภาพ บุคคลสังคม
และโลกหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
1.  สาระส าคัญ 

  หลักธรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เป็นหัวใจส าคัญ  พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ
หลักธรรมอันประเสริฐ  น ามาสั่งสอนมนุษย์โลก  ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข  พุทธคุณหรือคุณค่า
ของพระพุทธ  คือคุณความดีงามของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชาวโลก  และพุทศาสนิกชนเพื่อน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  มีความรู้ ความเข้าใจถึงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (K) 
  2.  อธิบายหลักการและกระบวนการของพระพุทธได้ (K) 
  3.  สามารถประพฤติปฏิบัติตามได้  พร้อมน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ (P) 
  4.  น าหลักธรรมไปแก้ปัญหาจนเกิดความสุขในชีวิต  ประพฤติปฏิบัติตาม 

                                แนวทาง ชาวพุทธที่ดีได้  (P,A ) 
3. สาระการเรียนรู้ 
  1. ความหมายและคุณค่าของพระพุทธ 
  2.  กรรมนิยาม  5 
4.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ (เข้าใจ  ปฏิบัติ  ศรัทธา) 
  1.  ครูซักถามความรู้เดิมจากบทเรียนที่ผ่านมา 
  2.  ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน  เพื่อตอบค าถามที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับเร่ือง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
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                          3.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5- 6  คน เลือกประธานกลุ่ม  รองประธาน  และเลขานุการ
กลุ่ม  มอบหมายหน้าที่ 
  4.  ศึกษาใบความรู้ที่ 5.1  เร่ืองพุทธคุณ 

  5.  ศึกษาใบความรู้ที่ 5.2  เร่ือง  กรรมนิยม  5 
  6.  นักเรียนเลือกตัวแทนในกลุ่มเพื่ออกน าเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน  กลุ่มละ 1  คน  จน
ครบทุกกลุ่ม 

  7.  ท ากิจกรรมในใบงานที่  5.1  เร่ือง ความหมายและคุณค่าของพุทธคุณ 

  8.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระที่เรียนมาทั้งหมด 

  9.  นักเรียนบันทึกความรู้ลงในสมุดงานของตนเอง 
  10. ครูตรวจบทสรุปของนักเรียนอีกครั้ง  เพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้สมบูรณ์  
 

5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 5.1  สื่อการเรียน 

  1. หนังสือแบบเรียนพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
  2. ใบความรู้ที่ 5.1  เร่ือง พุทธคุณ 

  3. ใบความรู้ที่ 5.2  เร่ือง กรรมนิยม  5 
  4. ใบงานที่ 5.1  เร่ือง ความหมายและคุณค่าของพุทธคุณ 

 5.2  แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 
  2. ห้องจริยธรรม 

  3. ห้องสังคมศึกษา 
6.  กระบวนการวัดผลประเมินผล (ตามสภาพจริง) 
พฤติกรรม หลักฐานการเรียนรู้ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

วิเคราะห์ ความหมาย
และคุณค่าพุทธคุณได้ 

คะแนนจากใบงานที่ 
5.1 

ใบงานที่ 5.1 
เร่ืองความหมายและ
คุณค่าของพุทธคุณ 

ได้คะแนน 8 คะแนน
ขึ้นไป 

วิเคราะห์ความหมาย
ของกรรมนิยาม  5 และ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

การน าเสนอผลงานจาก
ใบความรู้ที่ 5.2 

ใบความรู้ที่ 5.2  เร่ือง
กรรมนิยาม 5 

ได้คะแนน 8 คะแนน 
ขึ้นไป www.kr
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7.  บันทึกหลังการสอน 

 1. ผลการเรียนรู้ 
  -   ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) .................................................................................. 
  -   ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 2.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ................................................................................... 
  -  ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

8. กิจกรรมเสนอแนะ ........... ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

9. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นางค าปุ่น    ทิพย์โชติ) 
 

10. ความคิดเห็น รองผอ./ฝ่ายวิชาการ  ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นายทรงเดช   ฤาชากุล) 
11. ความคิดเห็นของผู้บริหาร  ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ ....................................................... 
          (นายประเวศ   ฤาชากุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   
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ใบความรู้ที่ 5.1 
 

เร่ือง   พุทธคุณ  9 
***********  
พุทธคุณ  9 

 
  พุทธคุณ  คือ  พระคุณความดีงามของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชาวโลก  พระพุทธเจ้าทรงมี
พระคุณมากมาย  จ าแนกตามบทสวดมนต์บทพระพุทธคุณ  ภาษาบาลีว่า  อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัง  
สัมมาสัมพุทโท  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตโร  ปุริสะธัมมะสาระถิ  สัตถา  เทวะ
มะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ  มี  9  ประการ  ดังนี้ 
 1.  อะระหัง  ทรงเป็นพระอรหันต์  หมายถึง  ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์  ไม่มีกิเลสอันเป็นเหตุให้เศร้า
หมอง  หมดสิ้นความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวง 
                                                         2.  สัมมาสัมพุทโธ  ทรงเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ  หมายถึง  ตรัสรู้ 
                                                              อริยสัจ 4  อันได้แก่  ความทุกข์  เหตุให้เกิดความทุกข์   
                                                              ความดับทุกข์  และวิธีดับทุกข์ด้วยพระองค์เอง  โดยไมมีใคร 
                                                              เป็นครูอาจารย์ 
                                                        3.  วิชชาจะระณะสัมปันโน  ทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ   
                                                               หมายถึง  ทรงเพียบพร้อมด้วยความรู้แจ้ง  เห็นจริงและความ
ประพฤติปฏิบัติดี  จากการที่พระองค์ทรงมีทั้งความรู้และความประพฤติปฏิบัติดีท าให้พระองค์ทรงหมด
จดจากกิเลส  และความชั่วทั้งปวง    พร้อมกับทรงสั่งสอนให้คนอ่ืนเป็นอย่างพระองค์ด้วย 
       4.  สุคะโต  เสด็จไปดีแล้ว  หมายถึง  เสด็จไป ณ ที่ใด 

เสด็จกลับมาจากที่ใด  หรือประทับอยู่ ณ ที่ใด  มีแต่ก่อให้เกิด 

ความดี  ความสงบร่มเย็นเป็นสุขแก่สถานที่และบุคคลที่อยู่ 
ณ สถานที่นั้น ๆ 

          5.  โลกะวิทู   ทรงรู้แจ้งโลก  หมายถึง  ทรงรู้ข้อเท็จจริง 
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ของโลกทั้งโลกที่เป็นที่อยู่อาศัยและโลกที่หมายถึงมนุษย์และสัตว์  ว่าเป็นอย่างไร  มีสภาพจิตใจ  
อัธยาศัยอย่างไร  ควรจะสั่งสอนอย่างไร  จะเข้าใจและได้รับประโยชน์ 

            6.  อนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  ทรงเป็นสารถีที่ฝึกได้ 
                                                                           ไม่มีใครยิ่งกว่า  หมายถึง  ทรงเป็นผู้ช านาญในการฝึก 

                                                                             ชาวโลกให้เป็นคนดี  ทรงรู้วิธีฝึกฝน  สามารถฝึกฝน 

                                                                            ให้บุคคลหายพยศได้  เหมือนนายสารถีสามารถน ารถ 

                                                                             หรือเกวียนที่บรรทุกสิ่งของไปถึงจุดหมายได้อย่างดี 
  7.สัตถา เทวะมะนุสสานัง  ทรงเป็นศาสดาของเทวดา           

                            และมนุษย์ทั้งหลาย  หมายถึงทรงเป็นครู เป็นอาจารย์
ของคนทุกหมู่ทุกเหล่า  ทุกชนชั้น  ทุกวรรณะ  และบุคคลเหล่านี้ก็ยกย่อง เชิดชู  บูชาพระองค์ว่าทรง เป็น
ครูอาจารย์สอนคน 

             8.  พุทโธ  ทรงเป็นผู้ตื่นและผู้เบิกบาน  หมายถึงทรงมีอาการตื่น (คือไม่หลับใหล)  อยู่ทุกเมื่อ 
มีพระอากรไม่ซบเซา  ไม่ง่วงเหงา  มีพระพักตร์พระวรกาย พระฉวีวรรณ  ทุกส่วนผ่องใส สง่า  
น่านับถือ 
             9.  ภะคะวา  ทรงเป็นผู้มีโชค  หมายถึง  ทรงเป็นผู้มีความเป็นสิริมงคล  ผู้ใดเข้าฟังธรรมก็จะ 

ได้ประโยชน์ตามสมควรแก่ระดับสติปัญญาของตน 
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ใบความรู้ที่ 5.1 
 

เร่ือง   กายนิยาม  5 
***********  

 
 

นิยาม  5   หมายถึง  กฎธรรมชาติ หรือระเบียบของธรรมชาติ 5 ประการ  ได้แก่ 
 

1.  อุตุนิยาม       คือ  กฎธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับลม ฟ้า อากาศ  ฤดูกาล 
2.  พืชนิยาม       คือ  กฎธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ 
3.  จิตตนิยาม    คือ   กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 
4.  กรรมนิยาม  คือ  กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของจิต 

5.  ธรรมนิยาม  คือ  กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผล ของสิ่งท้ังปวง 
 

                  หลักธรรมในนิยาม 5  ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรมนั้น  คือ กรรมนิยาม  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า  “กฎแห่งกรรม “   อันหมายถึงกระบวนการกระท า  การให้ผลของการกระท าของมนุษย์ 
ซึ่งมีหลักกว้าง ๆ ว่า 
  “  คนหว่านพืชเช่นใด  ย่อมได้ผลเช่นนั้น” 

 “  ผู้ท ากรรมดี   ย่อมได้รับผลดี  ผู้ท ากรรมชั่ว  ย่อมได้รับผลชั่ว “ 

                  ความข้อดีชี้ว่า  กรรมนิยามหรือกฎแห่งกรรมแห่งปัจจัยสัมพันธ์  เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้อง
ต้องกัน  เหตุมีเช่นไร  ผลย่อมมีเช่นนั้น  เปรียบเสมือน  เอาเมล็ดพืชพันธุ์ใดลงในดิน ก็ย่อมออกเป็นพืช
เช่นนั้น 
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               ใบงานที่  5.1 
 

เร่ือง    ความหมายและคุณค่าของพุทธคุณ 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเติมค าในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 

วิเคราะห์พุทธคุณ 

 
ความหมาย 

 

                     ความหมายท่ีบุคคล                                                           ความหมายที่เป็นธรรม 

 

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

คุณค่าของพุทธะ (พุทธคุณ)       
 

 

    .............................................         .............................................          .............................................. 
    .............................................         .............................................          .............................................. 
     .............................................         .............................................          .............................................. 
     .............................................         .............................................          .............................................. 
    .............................................         .............................................          .............................................. 
     .............................................         .............................................          .............................................. 
     .............................................         .............................................          .............................................. 
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แบบประเมินผลจากการท ากิจกรรมกลุ่ม (นักเรียน) 
 

  ชื่อครูผู้ประเมิน .................................................................................................................................... 
   กลุ่ม ...........................................ชั้น ........................วิชา ..................................................................... 
   วันที่ท ากิจกรรม วันที่ .........................เดือน ..................................................พ.ศ. ............................. 
 

 

    1.  การท ากิจกรรมกลุ่ม 

พฤติกรรมของตนเองต่อการท างาน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. การมีส่วนร่วมในการท างาน     

2. การแสดงความคิดเห็น     

3.ความเข้าใจในการท างานที่ได้รับมอบหมาย     

4. ความรับผิดชอบในการท างาน     

    2. ผลของการท ากิจกรรมกลุ่ม 

 

สิ่งท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมกลุ่ม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. ความรู้ที่ได้รับในการท ากิจกรรม     

2. ความพอใจในผลงานกลุ่ม     

     
    3. อุปสรรคในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

   .............................................................................................................................................................. 
   .............................................................................................................................................................. 
     
    4.  แนวทางแก้ไขปัญหา 
      ......................................................................................................................................................... 
   .............................................................................................................................................................. 
     
    5. สิ่งท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมกลุ่ม / ข้อเสนอแนะ 
   ............................................................................................................................................................ 
   .............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินผลงานกลุ่ม 

 
 

ที ่
 

ช่ือ-สกุล 
ความถูกต้อง 
ของงาน 

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

วิธีการ 
น าเสนอ 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

 

รวม 

หมาย
เหต ุ

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
... 
... 
... 

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

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

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

.... 

.... 
..... 

.... 

.... 
..... 

.... 

.... 
..... 

.... 

.... 
..... 

.... 

.... 
..... 

.... 

.... 
..... 

.... 

.... 
..... 

.... 

.... 
..... 

.... 

.... 
..... 

.... 

.... 
..... 

.... 

.... 
..... 

.... 

.... 
..... 

.... 

.... 
..... 

.... 

.... 
..... 

.... 

.... 
..... 

.... 

.... 
..... 

.... 

.... 
..... 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ..................................................ผู้ประเมิน 

วันที่ .........เดือน .....................................พ.ศ. ............ 
 

 

เกณฑ์การวัดคุณภาพ    ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรุงปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  6 
สาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เร่ือง  หลักธรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เวลา   1  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553       ผู้สอน  นางผ่องใส   จันทร์สมคอย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
มาตรฐานการเรียน  ส  1.1 
ตัวชี้วัด   ส.1.1.10 
               วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อต้ังวิธีการ
สอนและเผยแพร่พระพุทธศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด       
              วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
1.  สาระส าคัญ 

  หลักธรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เป็นหัวใจส าคัญ  พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ
หลักธรรมอันประเสริฐ  น ามาสั่งสอนมนุษย์โลก  ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข    หลักอริยสัจ 4 ซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญของพุทธศาสนิกชน  เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  และน าเอาแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  วิเคราะห์ความหมายของขันธ์ 5  (K) 
  2.  อธิบายหลักการและกระบวนการวิตก 2  (K) 
  3.  น าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติได้  (P) 
  4.  น าหลักธรรมไปปฏิบัติจนเกิดความสุขในชีวิต  (P,A ) 
3. สาระการเรียนรู้ 
  1. ขันธ์ 5 
  2.  วิตก 2 
4.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ (เข้าใจ  ปฏิบัติ  ศรัทธา) 
  1. นักเรียนไหว้พระสวดมนต์  ท าสมาธิ 2-3 นาที  

2. ครูซักถามความรู้เดิมจากบทเรียนที่ผ่านมา 
  3.  ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน  เพื่อตอบค าถามที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับเร่ือง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
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                           4.  ศึกษาใบความรู้ที่ 6.1  เร่ือง ขันธ์  5     
                                ศึกษาใบความรู้ที่  6.2  เร่ือง วิตก  2  (ศึกษาผังความคิด) 
  5.  ท าใบงานที่  6.1  เร่ือง  ขันธ์  5 
       ท าใบงานที่ 6.2   เร่ืองวิตก 2  (ผังความคิด) 
  6.  ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยใบงานที่ 6.1   เร่ือง ขันธ์  5  และใบงานที่ 6.2  
เร่ือง วิตก 2 
  7.  ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยใบงานที่ 6.1 และใบงานที่ 6.2  เร่ือง วิตก 2 
  8.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระที่เรียนมาทั้งหมด 

  9.  นักเรียนบันทึกความรู้ลงในสมุดงานของตนเอง 
  10. ครูตรวจบทสรุปของนักเรียนอีกครั้ง  เพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้สมบูรณ์  
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 5.1  สื่อการเรียน 

  1. หนังสือแบบเรียนพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

  2.  ภาพข่าวต่าง ๆ  
  3. ใบความรู้ที่ 6.1  เร่ือง ขันธ์ 5   

  4.  ใบความรู้ที่ 6.2  เร่ือง วิตก 2 
 5.2  แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 2. ห้องจริยธรรม 

  3. ห้องสังคมศึกษา 
6.  กระบวนการวัดผลประเมินผล (ตามสภาพจริง) 
พฤติกรรม(KPA) หลักฐานการเรียนรู้ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

วิเคราะห์ ความหมาย
ขันธ์ 5 และวิตก 2 ได้ 

คะแนนจากใบงาน  
เร่ือง ขันธ์ 5และวิตก 2  

ใบงานที่ 6.1 
เร่ือง ขันธ์ 5 

ได้คะแนน 8 คะแนน
ขึ้นไป 

น าหลักธรรมไป
ประพฤติปฏิบัติได้
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

จากผังความคิดเร่ือง
ขันธ์ 5 และวิตก 2 

ใบงานที่ 6.1,6.2 ได้คะแนน 8 คะแนน 
ขึ้นไป 

ได้ถือปฏิบัติกับการ
ท างานเกิดความสุขใน
ชีวิต 

ตามสภาพจริงที่ปฏิบัติ แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

ได้คะแนน 8 คะแนน 
ขึ้นไป 
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7.  บันทึกหลังการสอน 

 1. ผลการเรียนรู้ 
  -   ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) .................................................................................. 
  -   ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 2.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ................................................................................... 
  -  ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

8. กิจกรรมเสนอแนะ ........... ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

9. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นางค าปุ่น    ทิพย์โชติ) 
 

10. ความคิดเห็น รองผอ./ฝ่ายวิชาการ  ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นายทรงเดช   ฤาชากุล) 
11. ความคิดเห็นของผู้บริหาร  ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ ....................................................... 
          (นายประเวศ   ฤาชากุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   
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ใบความรู้ที่ 6.1 
เรื่อง  ขันธ์  5 

 
มนุษย ์

 

         
  

       รูป                 เวทนา               สัญญา               สังขาร               วิญญาณ 
 

      รูป                                                         นาม 

 

 

 

                                       ขันธ์ 5 
  เพราะเหตุใด ขันธ์ 5  (นามรูป)       จึงจัดอยู่ในหัวข้อทุกข์แห่งอริยสัจ 4 
  แนวค าตอบ   เพราะเป็นสาวะที่ต้องก าหนดรู้เพียงอย่างเดียว  คือ ต้องศึกษาให้รู้ความเป็นจริงว่าเป็น  

  อย่างไร  มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เป็นต้น  จะลด  เลิก ละ หรือก าจัดไม่ได้  
     ลงชื่อ ................................................. 
            (ผู้ปฏิบัติงาน) 
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ใบความรู้ที่ 6.2 
เร่ือง  วิตก  2 

         ***** 

 
วิตก   หมายถึง  การคิด  การใคร่ครวญ  เป็นสภาวะท่ีเกิดขึ้นกับจิต  มี  2  ด้าน 

     1.  กุศลวิตก  คือ  ความนึกคิดท่ีดีงาม  มี  3  ประการ  ได้แก่ 
              1.  เนกขัมมวิตก    คือ  ความนึกคิดท่ีปลอดจากกรรม  เป็นความคิดที่ไม่ยึดติดกับอะไร 
                      2. อพยาบาทวิตก  คือ  ความนึกคิดที่ประกอบด้วยเมตตาไม่มุ่งคิดร้าย 
                      3. อวิหิงสาวิตก     คือ  ความนึกคิดท่ีปลอดจากการเบียดเบียน ไม่คิดร้าย ไม่มุ่งท าลาย 
     2.  อกุศลวิตก   คือ  ความนึกคิดที่ไม่ดี  เป็นอกุศล  3  ประการ  ได้แก่ 
                      1.  กามวิตก   คือ  ความนึกคิดท่ียึดติดกับความหลุ่มหลงทางเนื้อหนัง 
              2.  พยาบาทวิตก  คือ  ความนึกคิดที่ประกอบด้วย ความพยาบาทมุ่งร้าย  
                     3.  วิหิงสาวิตก  คือความคิดในทางเบียดบียน  แล้ท าร้าย 
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ใบงานที ่6.1 

 

เรื่อง  ส่วนประกอบของมนุษย์   

 
มนุษย ์

 

         
  

                                     
 

     

      รูป                                                         นาม 
 

 

 

                                        
         
            ขันธ์  5   (นามรูป)   จัดอยู่ใน  หัวข้อ ทุกข์   แห่งอริยสัจ  4 
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ใบงานที่ 6.2 
 

เรื่อง  วิตก  2 
    ค าสั่ง  ให้เติมผังความคิดให้ถูกต้อง  ตามหลักวิตก  2 
 

                                                                 วิตก  2 
 

 

 

 

                กุศลวิตก                                                                         อกุศลวิตก                                                                  
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แบบสังเกตพฤติกรรม   

ผู้ประเมิน  คือ  คร ู
 

ที่ ชื่อ-สกุล ความสนใจ การแสดงออก การมีส่วนร่วม การตอบค าถาม ความสามัคคี รวม  20
คะแนน 

หมาย
เหตุ 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

 

ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน 

.........../......................../............ 
 

 เกณฑ์การประเมิน 

   4    หมายถึง    ดีมาก 
   3    หมายถึง    ดี 
   2     หมายถึง   พอใช้ 
   1     หมายถึง   ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรม   

ผู้ประเมิน  คือ  เพื่อนนักเรียน 

************* 
ที่ ชื่อ-สกุล ความสนใจ การแสดงออก การมีส่วนร่วม การตอบค าถาม ความสามัคคี รวม  20

คะแนน 

หมาย
เหตุ 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

 

ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน 

.........../......................../............ 
 

 เกณฑ์การประเมิน 

   4    หมายถึง    ดีมาก 
   3    หมายถึง    ดี 
   2     หมายถึง   พอใช้ 
   1     หมายถึง   ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรม   

ผู้ประเมิน  คือ  ตนเอง 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ความสนใจ การแสดงออก การมีส่วนร่วม การตอบค าถาม ความสามัคคี รวม  20
คะแนน 

หมาย
เหตุ 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

 

ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน 

.........../......................../............ 
 

 เกณฑ์การประเมิน 

   4    หมายถึง    ดีมาก 
   3    หมายถึง    ดี 
   2     หมายถึง   พอใช้ 
   1     หมายถึง   ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7 
สาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เร่ือง  หลักธรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เวลา   1  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2550       ผู้สอน  นางผ่องใส   จันทร์สมคอย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
มาตรฐานการเรียน  ส  1.1 
ตัวชี้วัด    ส.1.1.3   
           วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยธรรม 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
1.  สาระส าคัญ 

  หลักธรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เป็นหัวใจส าคัญ  พระพุทธเจ้าทรงค้น พบ
หลักธรรมอันประเสริฐ  น ามาสั่งสอนมนุษย์โลก  ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข    หลักอริยสัจ 4 ซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญของพุทธศาสนิกชน  เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  และน าเอาแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  วิเคราะห์ความหมายของภาวนา  4  พระสัทธรรม 3   ปัญญาวุฒิธรรม  4 ได้  (K) 
  2.  อธิบายหลักการและกระบวนการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  (K,P) 
  3.  วิเคราะห์หลักธรรมพร้อมน าไปใช้ในการปฏิบัติประจ าวันได้  (P) 
  4.  มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักธรรมที่ท าให้เกิดความสุขในชีวิตได้(A 

 

3. สาระการเรียนรู้ 
  1. ภาวนา  4 
  2.  พระสัทธรรม 3 

  3.  ปัญญาวุฒิธรรม  4 
 
4.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ (เข้าใจ  ปฏิบัติ  ศรัทธา) 
  1. ครูให้นักเรียนไหว้พระสวดมนต์  ท าสมาธิ 2-3 นาที  

2. ครูทบทวนซักถามความรู้เดิมจากบทเรียนที่ผ่านมา 
  3.  ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน  เพื่อตอบค าถามที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับเร่ือง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
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  4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6  กลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน   แต่ละกลุ่มเลือกประธาน  รอง
ประธาน และเลขานุการ  มอบหมายหน้าที่ 

5.  แต่ละกลุ่มรับใบความรู้   ศึกษาใบความรู้ที่ 7.1  
 เร่ือง นิโรธ : ธรรมที่ควรบรรลุ  (ภาวนา  4)   ใบความรู้ที่  7.2  เร่ืองพระสัทธรรม  3  ใบความรู้ที่ 7.3  
เร่ือง  ปัญญาวุฒิธรรม  4   
  6.แต่ละกลุ่มท าใบงานที่  7.1  เร่ือง  นิโรธ : ธรรมที่ควรบรรลุ (ภาวนา  4) 
  7.  แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
  8. ครู – นักเรียน สรุปความรู้  ในใบความรู้ที่ 7.1 ,7.2,7.3  แล้วเฉลยใบงานที่  7.1 
  9.  นักเรียนบันทึกความรู้ลงในสมุดงานของตนเอง 
  10. ครูตรวจบทสรุปของนักเรียนอีกครั้ง  เพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้สมบูรณ์ 
 

5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 5.1  สื่อการเรียน 

  1. หนังสือแบบเรียนพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
  2. ใบความรู้ที่ 7.1 , 7.2 , 7.3    

  4.  ใบงานที่ 7.2  เร่ือง  นิโรธ (ภาวนา  4) 
 5.2  แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 2. ห้องจริยธรรม  3. ห้องสังคมศึกษา 
 

6.  กระบวนการวัดผลประเมินผล (ตามสภาพจริง) 
พฤติกรรม(KPA) หลักฐานการเรียนรู้ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

วิเคราะห์ ความหมาย
ภาวนา 4   
พระสัทธรรม 3  
ปัญญาวุฒิธรรม 4 

คะแนนจากใบงาน ที่ 
7.1  เร่ือง  ภาวนา 4  

ใบงานที่ 7.1 ได้คะแนน 8 คะแนน
ขึ้นไป 

น าหลักธรรมไป
ประพฤติปฏิบัติได้
น าไปใช้ในชีวิต 

การน าเสนอรายงาน
กลุ่ม 

ใบงานที่  7.1 ได้คะแนน 8 คะแนน 
ขึ้นไป 

มีความตระหนักและ
เห็นคุณค่าของ
หลักธรรม 

ตามสภาพจริงที่ปฏิบัติ แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานสม่ าเสมอ 
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            7.  บันทึกหลังการสอน 

 1. ผลการเรียนรู้ 
  -   ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) .................................................................................. 
  -   ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 2.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ................................................................................... 
  -  ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

8. กิจกรรมเสนอแนะ ........... ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

9. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นางค าปุ่น    ทิพย์โชติ) 
 

10. ความคิดเห็น รองผอ./ฝ่ายวิชาการ  ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นายทรงเดช   ฤาชากุล) 
11. ความคิดเห็นของผู้บริหาร  ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ ....................................................... 
          (นายประเวศ   ฤาชากุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   
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ใบความรู้ที่ 7.1 
 

เรื่อง  นิโรธ : ธรรมที่ควรบรรลุ (ภาวนา 4) 
*******************    

 
           นิโรธ  คือ  ความจริงว่าด้วยความทุกข์  เมื่อความทุกข์เกิดจากสาเหตุ  
   ถ้าเราดับ  สาเหตุเสีย  ความทุกข์นั้นย่อมดับไปด้วยปัญหาก็หมดสิ้น  เหลือแต่ความ 

   สงบสุข  ดังนี้นิโรธจึงเป็นธรรมที่ควรบรรลุ   ในพระพุทธศาสนาที่ควรบรรลุมากมาย         
   เช่น  หลักธรรม “ภาวนา 4”  ดังต่อไปนี ้

ภาวนา  4 
    ภาวนา  คือ การท าให้เกิดให้มีขึ้น  หรือเรียกว่า “การพัฒนา “  ซ่ึงมีทั้งหมด  4  
ประการ ดังนี้ 

1.กายภาวนา  คือ การพัฒนากาย  ความหมายอย่างแคบ  
หมายถึง ผู้ที่มีสุขภาพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัย  มีความเป็นอยู่ถูกสุขลักษณะ  
ความหมายอย่างกว้าง   หมายถึง  บุคคลผู้รู้จักเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์  เช่นรู้จักเก่ียวข้องกับปัจจัย 4   โดยเสพวัตถุเหล่านี้ด้วย “คุณค่า
แท”้  มิใช่ “คุณค่าเทียม”  คือใช้วัตถุเพื่อใช้ด ารงชีวิตได้  เพื่อประโยชน์แก่ตนและผู้อ่ืน  มิใช่
ฟุ้งเฟ้อวิ่งตามวัตถุเสียจนตกเป็นทาสวัตถ ุ
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   2.  ศีลภาวนา  คือ การพัฒนาศีล  โดยรักษาศีล  ท าตนเป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่เจริญ
แล้ว  ไม่ก่อพิษแก่สังคม  ไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์  ทั้งในด้านหยาบ คือ ปล้น ฆ่า 
ท าลายชีวิตและทรัพย์สิน และด้านละเอียด  คือ เอาเปรียบโดยวิธีแฝงมากับระบบบริโภคนิยม  
และบริษัทข้ามชาติ 
   3.  จิตภาวนา  คือ การพัฒนาจิต  หมายถึงผู้มีจิตพัฒนาแล้ว  มีจิตอันอบรมดีแล้ว  สมบูรณ์
ด้วยคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต 

    ผู้ที่มีคุณภาพจิตสมบูรณ์ คือ คนที่มีคุณธรรมอันดีงามในชีวิต เช่น มี”สังคหวัตถุ 4” 

อันได้แก่ 
    1.  ทาน  หมายถึง  การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  เสียสละ 
  2.  ปิยวาจา  หมายถึง พูดจาไพเราะ  นุ่มนวล น่าฟัง ไม่ว่าร้าย ยุแยงหรือป้ายส ี
    3. อัตถจริยา หมายถึง รู้จักท าประโยชน์แก่สังคม โดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนและ
พวกพ้อง 
   4. สมานัตตตา หมายถึง รู้จักตนไปเกี่ยวข้องในการท าประโยชน์แก่ชุมชนที่ตนอยู่ 
เป็นผู้มีก าลังใจ ไม่นิ่งดูดาย 
     ผู้มีสมรรถภาพจิตสมบูรณ์ คือ ผู้ที่มีคุณธรรมเป็นที่เข้มแข็งแห่งชีวิต  สามารถสร้าง
ความส าเร็จแก่ตนได้ดี เช่น มี “อิทธิบาท 4” คือ ฉันทะ (ความพอใจท า)  วิริยะ (ความ
พากเพียร)  จิตตะ (ความตั้งใจท า)  และวิมังสา (ความเข้าใจท า) 
     ผู้ที่มีสุขภาพจิตสมบูรณ์  คือ ผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นมั่งคง  ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
แปด  อันได้แก่  ลาภ  เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา ทุกข์ สุข มองโลกตามวิถีแห่ง
ความเป็นจริงไปตามกระแสแห่งโลกธรรม  มีความยึดมั่นถือม่ันน้อย 
 4. ปัญญาภาวนา  คือ การพัฒนาปัญญา ท าตนเป็นผู้มีความใฝ่รู้  หม่ันศึกษาหาความรู้  
และสามารถใช้ความรู้นั้นแก้ปัญหาชีวิตของตน  และสร้างประโยชน์แก่สังคมได้อย่างสูง 
หมายเอาผู้มีปัญญาที่เป็นอิสระจากการครอบง าของกิเลส  มองรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริง  พนิิจการณ์ต่าง ๆ ด้วยปัญญาอันบริสุทธ์ิ  ปราศจากผลประโยชน์ส่วนตนเคลือบแฝง  ใช้
ปัญญาสร้างความยุติธรรมแก่สังคม 
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                                                             ใบความรู้ที่ 7.2 
 

เร่ือง  พระสัทธรรม  3 
***********   

 
  สัทธรรม  หมายถึง  ธรรมอันดี ธรรมที่แท้หรือสัทธรรม  ธรรมของสัตบุรุษ  
มีทั้งสิ้น  3  ประการ 
  1.  ปริยัติสัทธรรม  คือ ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  หรือพระพุทธวจนะที่
บันทึกไว้ในพระไตรปิฏกทั้งหมด  อันจะต้องศึกษาเล่าเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ อย่าง
ถูกต้อง 
  2.  ปฏิบัติสัทธรรม  คือ การปฏิบัติตามหลักทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาซึ่งถือ
ว่าส าคัญมาก  เพราะพระพุทธศาสนามิได้เป็นเพียงทฤษฎีหรือปริยัติเท่านั้น  แต่เน้นที่การลง
มือปฏิบัติเป็นส าคัญ  การปฏิบัติในที่นี้ได้แก่ปฎิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8 นั่นเอง 
  3.  ปฏิเวชสัทธรรม  คือ  ผลอันพึงเข้าถึงหรือบรรลุด้วยการปฏิบัติตามหลัก  
อริยมรรคมีองค์ 8  ถ้าจะเปรียบการเรียนรู้และการปฏิบัติของบุคคลเหมือนการเดินทาง  
ปริยัติสัทธรรมเปรียบได้กับการศึกษาแผนที่ให้รู้ที่หมาย  และวิธีการเดินทางปฏิบัติสัทธรรม
เปรียบได้กับการลงมือ  เดินทางจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดหมายด้วยความแน่วแน่และปฏิเวช
สัทธรรมเปรียบได้กับการบรรลุถึงจุดหมายแล้วนั่นเอง  
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                                 ใบความรู้ที่ 7.3 
 

เร่ือง    ปัญญาวุฒิธรรม  4 
************   

ปัญญวุฒิธรรม  หมายถึง  ธรรมที่น าพาไปสู่ความเจริญปัญญา มี  4  ประการ  
 

 
 

  1.  คบหาสัตตบุรุษและบัณฑิต  คือ รู้จักไปมาหาสู่คบหากับคนดี คนมีความรู้  
เพราะสัตตบุรุษและบัณฑิตนี้  จะช่วยถ่ายทอดวิชาที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  ให้
ความรู้  แก่เราด้วยเจตนาดี   ยับยั้งเมื่อเราเริ่มจะท าช่ัว 
 

  2.  เอาใจใส่เล่าเรียนหาความจริง  คือ หมั่นหาความรู้ด้วยความตั้งใจจิงและเอา
ใจใส่  โดยเร่ิมจากศึกษาในสิ่งที่เราถนัดและสนใจ  การหาความรู้นั้นควรฝึกฝนด้วยตนเองให้
มากที่สุด    ถ้าเราคอยแต่ถามเพื่อน หรือให้เพื่อนท าให้ทุกอย่างแล้ว  แม้ส าเร็จการศึกษา
ออกไปก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพราะไม่เคยท าอะไรด้วยตนเอง 
 

3.ใช้เหตุผลไตร่ตรอง  ใช้ความคิดที่ถูกวิธี  ด้วยเหตุผลความ 

คิดอ่านของเจะกว้างขวางเมื่อฟังมากอ่านมาก  การรับฟังความเห็นหลาย ๆ คน ย่อมท าให้เรา
มีความคิดแตกฉานออกไป  ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ อันเป็นส่วนช่วยให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง   
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ทั้งนี้การที่ได้อ่านมาก ฟังมากก็มิได้หมายความว่า  เราจะได้ความจริง  หรือมีความรู้ที่ถูกต้อง
เสมอไป  เราต้องพิจารณาไตร่ตรองว่า  อะไรจริงอะไรเท็จ ดูเหตุผลและวิเคราะห์ 
ให้ถี่ถ้วน  สุดท้ายย่อมรู้ความจริงได ้
 

  4.  ปฏิบัติตนตามคลองธรรม  คือ  ไม่น าความรู้ที่ได้มาใช้ในทางทุจริต  
ความรู้นั้นถ้าไม่ถูกต้องควบคุมด้วยธรรมแล้ว  จะเป็นอันตรายยิ่งยิ่งรู้มากยิ่งก่ออันตรายได้
มาก  ยิ่งโจรมีความรู้เช่ียวชาญเท่าไร  ความเลวร้ายที่จะเกิดจากน้ ามือโจรนั้นย่อมมีมากขึ้น
เท่านั้น 
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                               ใบงานที่  7.1 
 

เร่ือง  นิโรธ  :  ธรรมที่ควรบรรลุ (ภาวนา 4) 
****************   

          ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดให้สมบูรณ์  และตอบค าถามให้ถูกต้อง 
 

 

 

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

 

 

 

 

  

           4........................                  ภาวนา 4                              2.................. 
 

 

 

 

                                          3........................ 
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เฉลยใบงานที่ 7.1 
 

เร่ือง  นิโรธ  :  ธรรมที่ควรบรรลุ (ภาวนา 4) 
****************   

          ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดให้สมบูรณ์  และตอบค าถามให้ถูกต้อง 
                                                                           
                                                                          การพัฒนาการให้มี 
                                                                                                                              สุขภาพแข็งแรง ถูก 
            สุขลักษณะด ารงชีวิต 
     1.  กายภาวนา   อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตน 

                                                                                                                            และผู้อ่ืน 

        
      หมั่นศึกษาหาความรู้ 
          ใช้ความรู้แก้ไขปัญหา 
 

 

           4. ปัญญาภาวนา                                      ภาวนา  4                                       2.  ศีลภาวนา 
     

 

 

      มอง  รู้สิ่งทั้งหลายตาม                                                         การรักษาศีล 
      ความเป็นจริงด้วยปัญญา                                                                                 อยู่ในระเบียบวินัย 
     บริสุทธิ์                                                     3. จิตภาวนา                                     ไม่ก่อความเดือดร้อน                                            
                                                      
 
                                                                          สังคหวัตถุ  4 
 

 

    1. ทาน  - การแบ่งปัน เอ้ือเฟื้อ เสียสละ               2. ปิยวาจา – วาจาไพเราะ นุ่มนวล ไม่ว่าร้ายป้ายสี 
   3. อัตถจริยา – ท าประโยชน์แก่สังคม                 4. สมานัตตตา -  ท าดีเป็นประโยชน์สม่ าเสมอ 

เครื่องมือประเมินการสังเกตแบบตรวจสอบรายการ  ( Check  list) 
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แบบสังเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่ม 

*********   

ท่ี พฤติกรรม มี ไม่ม ี

1. การวางแผน   

2. หัวหน้ากลุ่มดูแลให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการท างาน   

3. สมาชิกให้ความร่วมมือต่อหัวหน้ากลุ่ม   

4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   

5. การแสดงความคิดเห็น   

6. การท างานตามที่ได้รับมอบหมาย   

7. การติดตามงาน   

8. การปรับปรุงงาน   

9. ความร่วมมือภายในกลุ่ม   

10 ผลงานที่ปรากฏ   

 

เกณฑ์การประเมิน 

 ถ้าการปฏิบัติตั้งแต่  8  รายการขึ้นไป       อยู่ในเกณฑ์   ดี 
 ถ้าการปฏิบัติตั้งแต่  6- 7 รายการ             อยู่ในเกณฑ์  พอใช้ 
               ถ้าการปฏิบัติต่ ากว่า  5  รายการ              อยู่ในเกณฑ์    ปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



แบบประเมินผลงานกลุ่ม 

 
ชื่อครูผู้ประเมิน  .....................................................................................................................................  
ประเมินกลุ่ม ............................................เร่ือง....................................................................................... 
รูปแบบผลงาน ............................................................วันที่.........เดือน ...........................พ.ศ. .............. 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
  4 หมายถึง  ดีมาก 
  3 หมายถึง  ดี 
  2 หมายถึง  พอใช้ 
  1 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

รายงาน 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ 

เนื้อหา      

1. ความถูกต้องของเนื้อหา      

2. การล าดับความคิด      

3. การสรุปความคิดเห็น      

รูปแบบการน าเสนอ      

1. น่าสนใจ      

2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์      

การท างานกลุ่ม      

1. การเตรียมตัว      

2. การท างานเป็นระบบ      

3. การมีส่วนร่วมของสมาชิก      

4. ความภูมิใจผลงานของสมาชิก      

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ระดับ   ดีมาก 

ร้อยละ 70 – 79      ระดับ   ดี 
ร้อยละ  60 – 69     ระดับ  พอใช้ 
ต่ ากว่าร้อยละ  60   ระดับ  ปรับปรุง 

สรุปการประเมินผลงานกลุ่ม 

..................................................................................... 
รวมได้คะแนน ............................................................ 
คิดเป็นร้อยละ ............................................................. 
อยู่ในเกณฑ์ ................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8 
สาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เร่ือง  หลักธรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เวลา   1  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553       ผู้สอน  นางผ่องใส   จันทร์สมคอย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
มาตรฐานการเรียน  ส  1.2 
ตัวชี้วัด   ส.1.2.1 
              ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง  
1.  สาระส าคัญ 

  หลักธรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เป็นหัวใจส าคัญ  พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ
หลักธรรมอันประเสริฐ  น ามาสั่งสอนมนุษย์โลก  ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข    พละ 5  และ
อุบาสกธรรม 5 เป็นหลักธรรมที่ส าคัญซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของพุทธศาสนิกชน  ได้น าไปใช้ในการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน  เพื่อให้เกิดความสุข  
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  วิเคราะห์หลักธรรม  พละ 5   อุบาสกธรรม 5 ทั้งความหมายและคุณค่าได้  (K) 
  2.  อธิบายหลักธรรมกรรมนิยาม 5ได้  (K) 
  3.  น าหลักธรรมพร้อมน าไปใช้ในการปฏิบัติประจ าวันได้  (P) 
  4.  มีความศรัทธาในหลักธรรม(A) 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  1. พละ  5 
  2.  กรรมนิยาม  5 
 
4.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ (เข้าใจ  ปฏิบัติ  ศรัทธา) 
  1. ครูให้นักเรียนไหว้พระสวดมนต์  ท าสมาธิ 2-3 นาที  

2. ครูทบทวนซักถามความรู้เดิมจากบทเรียนที่ผ่านมา 
  3.  ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน  เพื่อตอบค าถามที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับเร่ือง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
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                          4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6  กลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน   แต่ละกลุ่มเลือกประธาน  รอง
ประธาน และเลขานุการ  มอบหมายหน้าที่ 

5.  แต่ละกลุ่มรับใบความรู้   ศึกษาใบความรู้ที่ 8.1  เร่ือง  พละ  5  และใบความรู้ 
ที่ 8.2  เร่ือง อุบาสกธรรม  5  
  6.แต่ละกลุ่มท าใบงานที่  8.1  เพื่อเป็นการสรุปความรู้เร่ืองหลักธรรมที่เรียนมา  ทั้งหมด  
8  หลักธรรม  ประกอบด้วยขันธ์  5 , กนนมยิยาม  5 วิตก  2  , ภาวนา 4 , พะสิทธรรม 3 ,ปัญญาวุฒิธรรม 
4  พละ  5 ,  อุบาสกธรรม  5 
  7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย  ใบงานที่ 8.1  เร่ือง หลักธรรมส าคัญในทาง
พระพุทธศาสนา 
  8.  นักเรียนบันทึกความรู้ลงในสมุดงานของตนเอง 
  9. ครูตรวจบทสรุปของนักเรียนอีกครั้ง  เพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้สมบูรณ์  
 

5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 5.1  สื่อการเรียน 

  1. ใบความรู้ที่ 8.1  เร่ือง  พละ  5  8.2  เร่ือง  อุบาสกธรรม  5 
  2. ใบงานที่ 8.1  เร่ือง  หลักธรรม  8  หลักธรรม 

 5.2  แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 
  2. ห้องจริยธรรม 

  3. ห้องสังคมศึกษา 
 

6.  กระบวนการวัดผลประเมินผล (ตามสภาพจริง) 
พฤติกรรม(KPA) หลักฐานการเรียนรู้ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

วิเคราะห์หลักธรรม  
พละ 5  กรรมนิยาม 5 
ได้ 

คะแนนจากใบงาน ที่ 
8.1   

ใบงานที่ 8.1 ได้คะแนน 8 คะแนน
ขึ้นไป จึงผ่าน 

มีความศรัทธาใน
หลักธรรมน าไป
ประพฤติปฏิบัติได้ 

จากคะแนนที่ได้จาก
แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

ได้คะแนน 3 คะแนน 
ขึ้นไป จึงผ่าน 
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 7.  บันทึกหลังการสอน 

 1. ผลการเรียนรู้ 
  -   ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) .................................................................................. 
  -   ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 2.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ................................................................................... 
  -  ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

8. กิจกรรมเสนอแนะ ........... ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

9. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นางค าปุ่น    ทิพย์โชติ) 
 

10. ความคิดเห็น รองผอ./ฝ่ายวิชาการ  ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นายทรงเดช   ฤาชากุล) 
11. ความคิดเห็นของผู้บริหาร  ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ ....................................................... 
          (นายประเวศ   ฤาชากุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   
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                   ใบความรู้ที่ 8.1 
 

                                 เร่ือง   พละ  5 
                                    ********  

 
 

 พละ  หมายถึง  พลัง หรือ ก าลัง ที่ควรยึดเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมและน าไปใช้ในการ 
ด าเนินชีวิตมีอยู่  5  ประการ  ดังนี้ 
 1. ศรัทธา  คือ  ความเชื่อมั่นต่อหลักค าสอน  ของพระพุทธองค์หากปฏิบัติตามแล้วจะเกิด
ประโยชน์สุข  ศรัทธาถือเป็นจุดเร่ิมต้น  กล่าวคือ  การศรัทธาในพระพุทธจะเป็นจุดเร่ิมต้นให้เรา  
ศึกษาและปฏิบัติตามค าสั่งสอนในพระพุทธองค์  แต่การที่จะปลงใจยอมรับว่า  หลักค าสอนนั่นดีหรือไม่  
จะต้องลงมือปฏิบัติจริง 

 
                                                                        2. วิริยะ  ความพยายามที่จะ 
        ประคองแต่ความดีบางคร้ัง 
        อาจเป็นของยาก  เพราะมีสิ่ง 
        เย้ายวนให้เราไปสู่ความชั่ว 
        มากมาย  แต่ถ้าเรามีศรัทธา 
        มากเท่าใด  ความเพียรของ 
เราก็ย่อมจะแกร่งกล้าขึ้นเท่านั้น  วิริยะจึงมีประโยชน์ที่ท าให้  การงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
3. สติ  คือ  ความระลึกได้มีความจ าไม่เผลอ ไม่เลินเล่อ ไม่เลื่อยลอย  คือมีความระมัดระวัง  ตื่นตัว 
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อยู่เสมอได้  ด้วยการปฏิบัติ  เป็นสิ่งที่คอยเตือนและยับยั้งตัวเองมิได้  การท าความชั่ว  แต่มุ่งการ – 

กระท าดี  หากมีศรัทธาและวิริยะย่อมไม่เพียงพอ  เพราะถ้าไม่มีสติคอยเตือน 

 

         4.  สมาธิ  คือ  ความตั้งจิตมั่น  สามารถบังคับจิตใจให้แน่วแน่อยู่กับเร่ืองหนึ่งได้นาน ๆ ไม่
วอกแวก  ฟุ้งซ่าน  สมาธิความส าคัญต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุถึงความสุขสุดยอด  
 หรือนิพพาน เป็นอย่างยิ่ง 
 

 5. ปัญญา  คือ ความรู้ชัด  เข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถ่องแท้  รู้ซึ่งถึงความเป็นจริงของชีวิต 

รู้ว่ากิเลสตัณหาเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์  รู้ว่ากิเลสตัณหานั้นดับได้  และหากดับแล้ว บุคคลก็ 
จะพบความสุขสูงสุด ปัญญาจึงมีประโยชน์ที่ช่วยให้เข้าใจความเป็นจริงได้อย่างถูกต้อง 

 

 

---------------------------  
 

. 
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                                         ใบความรู้ที่ 8.2 
 

                                         เร่ือง  อุบาสกธรรม  5 
                                              ------------------ 

 
อุบาสกธรรม 5  หมายถึง  หลักธรรมประจ าใจของผู้นับถือและใกล้ชิด
พระพุทธศาสนา  มี  5  ประการ  ดังนี ้

            1. ศรัทธา  คือ  มีความเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  และเลื่อมใสค าสอนของพระพุทธเจ้า 
               น่าจะดีจริง  และเป็นแรงจูงใจให้เข้าไปพัฒนาค าสอน  และหลังจากใช้ปัญญาและเหตุผล   - 
               ไตร่ตรองด้วยตนเอง   แล้วจึงยอมรับแล้วเชื่อ  อนึ่งเมื่อพระปัญญาและตรัสรู้   
               ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเชื่อหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าด้วย 
             2. รักษาศีล  คือ  เป็นคนมีจิตใจเป็นปกติ  ไม่ถูกครอบง าด้วยความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
               อันจะชักน าไปประพฤติผิด กระท าชั่ว คนเราเมื่อจิตเป็นปกติ  การกระท าท้ังกาย วาจาและใจ  
                ก็จะท าแต่สิ่งท่ีสุจริต   แต่ถ้ามีความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว  จึง 
                ย่อมไม่ปกติ   การกระท าท้ังกาย  วาจา และใจ ก็ทุจริตไปด้วย 
             3.  ไม่เชื่อโชคลาง  เชื่อหลักธรรม  คือ เชื่อในกฎแห่งกรรมว่าท าอย่างไร  ได้ผลอย่างนั้น    
                หลงเชื่อโชคลาง หมอดูไม่หวังรวยทางลัด  เชื่อว่าสิ่งดี ๆ ย่อมได้ผลจากการกระท าของตน   
               ไม่เชื่อว่าความรู้ความเจริญ  เกิดจากความคลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์  แต่เชื่อว่าความสุข  
               ความเจริญ  เกิดจากความขลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์  แต่เชื่อว่าความสุข ความเจริญเกิดจากความ 

               ขยันหมั่นเพียร  ความใฝ่รู้  การประหยัด 
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4.  ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธสาสนา  พระพุทธศาสนา  คือยึดมั่นในการท าบุญ  ตาม 

               หลักพระพุทธศาสนาเป็นต้นว่า  บุญกิริยาวัตถุ  10  ประการ 

 1. การบริจาคทาน 

 2. การเจริญภาวนา 
 3. การักษาศีล 
 4.  การอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 
 5. การช่วยเหลือขวนขวาย กิจกรรมงานของผู้อื่น 

 6.  การให้ส่วนบุญ 

 7.  การอนุโมทนาส่วนบุญ  หรือ การแสดงความยินดีที่ได้รับส่วนแบ่ง
ความดีของผู้อื่น 

 8.  การฟังธรรม 

 9.  การแสวงธรรม 

 10.การน าความคิดเห็นของตนให้ถูกต้องตามท าน องคลองธรรม 

5.  การเอาใจใส่ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  คือเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
พิธีกรรมทางศาสนา  หมั่นรักษาศีล  ท าบุญตักบาตร  ฟังเทศน์ฟังธรรม
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน  อุปถัมภ์พระภิกษุ  สามเณร  ให้ปฏิบัติศาสนกิจ
ได้อย่างสะดวก  หรือช่วยเหลือเผยแพร่หลักธรรม  ให้แพร่หลายมากข้ึน  
เพราะถ้าเราละเลยไม่ช่วยกันเอาใจใส่ท านุบ ารุงให้เจริญรุ่งเรืองแล้ว  
พระพุทธศาสนาก็ย่อมเสื่อมโทรมลงเร่ือย ๆ  
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ใบงานที่ 8.1 
 

                        เร่ือง  หลักธรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
************   

     ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเติมค าตอบในช่องว่างให้ถูกต้อง 
หลักธรรม ตัวอย่างกระท าดี

สอดคล้อง 
ผลดี/ประโยชน์ของ

การปฏิบัติ 
นักเรียน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

อย่างไร 

1. ขันธ์  5 ................................ 
................................ 

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

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

2. กรรมนิยาม 5 ................................ 
................................ 

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

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

3. วิตก  3  ................................ 
................................ 

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

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

4. ภาวนา 4 ................................ 
................................ 

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

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

5.พระ
สัทธรรม 

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

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

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

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

6. ปัญญาวุฒิ
ธรรม 

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

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

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

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

7. พละ  5   ................................ 
................................ 

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

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

8. อุบาสก
ธรรม 5 

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

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

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

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

 
 

เครื่องมือประเมินการสังเกตแบบประเมินค่า (Rating  scakes) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

**************  
 

กลุ่มที่ 
ช่ือกลุ่ม 

รายการประเมิน 

ความ
สามัคค ี
ระดับ 1-3 

การแสดง
ความคิดเห็น 

ระดับ 1-3 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

ระดับ 1-3 

ความคิดเห็น 

ระดับ 1-3 
การสรุป

ความคิดเห็น
รวมยอด
ระดับ 1-3 

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

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

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

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

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

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

 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ- 

1. หมายถึง  มีพฤติกรรมปฏิบัติตามคุณลักษณะน้อยหรือไม่มี 
2. หมายถึง  มีพฤติกรรมการปฏิบัติตามคุณลักษณะในระดับพอใช้ 
3. หมายถึง  มีพฤติกรรมการปฏิบัติตามคุณลักษณะในระดับดี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9 
สาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เร่ือง  พุทธศาสนสุภาษิตและค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา     เวลา   1  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553       ผู้สอน  นางผ่องใส   จันทร์สมคอย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.1 

ตัวชี้วัด ส1.1.13 

     วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 

           

1.  สาระส าคัญ 

  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งพุทธศาสนสุภาษิตมีมากมาย  ล้วนเป็น
หลักธรรมของพุทธศาสนาที่ควรน้อมน าปฏิบัติ  เพื่อเป็น ข้อคิด คติเตือนตนไม่ให้ประมาท  อันเป็นผลดี
ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  มีความรู้ความเข้าใจ  ความหมายและความส าคัญของพุทธศาสนสุภาษิต (K) 
  2.  น าความรู้ที่ได้รับจากพุทธศาสนสุภาษิต ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  (P) 
  3.  อธิบายค าศัพท์ได้ถูกต้อง  (K) 
  4.  เชื่อมโยงหลักธรรมพุทธศาสนสุภาษิต เพื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิตโดยยึดแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (A) 
3. สาระการเรียนรู้ 
  1. จิตตัง  ทนตัง  สุขาวหัง   (จิตที่ฝึกดีแล้วน าสุขมาให้) 
  2.  น อุจจาวจัง   ปณฑิตา  ทสสยนติ   (บัณฑิตย่อม  ไม่แสดงอาการขึ้น ๆ ลง ๆ) 
  3. นตถิ โลเก อนันทิโต  (ความไม่ถูกนินทา  ไม่มีในโลก) 
  4. โกธัง  ปตวา  สุขัง เสติ  (ฆ่าความโกรธได้  ย่อมอยู่เป็นสุข) 
4.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ ( ตีความ  จัดล าดับ บอกความหมาย) 
  1. นักเรียนไหว้พระสวดมนต์  ท าสมาธิ 2-3 นาที  

2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
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3. สนทนากับนักเรียนถึงพุทธศาสนสุภาษิต  ที่นักเรียนเคยได้ยินมา   
และสุภาษิตประจ าโรงเรียน 

  4. ครูพูดถึงความส าคัญของสุภาษิต  และพุทธศาสนาสุภาษิต 
  5. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น  4  กลุ่ม  มอบหมายหน้าที่ประธาน  รองประธาน  และ
เลขานุการ 
  6.  ทุกกลุ่มศึกษาพุทธศาสนสุภาษิตจากห้องสมุด  2  สุภาษิต  คือ  1. จิตที่ฝึกดีแล้วนสุข
มาให้  2. ฆ่าความโกรธได้ย่อมเป็นสุข  3. คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก  4. บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการ ขึ้น 
ๆ ลง ๆ ตามล าดับ 

  7. นักเรียนทุกกลุ่ม  ส่งใบงานเสนอความรู้ที่ได้ท ามาให้ทุกคนในชั้นเรียนได้ฟัง  จน
ครบทุกกลุ่ม 

  8.  ครู-นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้  เกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิตที่เรียน 

  9. นักเรียนจดบันทึก  ลงในสมุดงานตนเอง 
 

5. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
5.1  สื่อการเรียน 

  1. ใบความรู้ที่ 9.1  เร่ือง  ที่มาของพุทธศาสนสุภาษิต 
  2. หนังสือแบบเรียนพุทธศาสนสุภาษิต 

  3. หนังสือสุภาษิตจากห้องสมุด ห้องจริยธรรม 

 5.2  แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 
  2. ห้องจริยธรรม 

  3. ห้องสังคมศึกษา 
 

6.  กระบวนการวัดผลประเมินผล (ตามสภาพจริง) 
พฤติกรรม(KPA) หลักฐานการเรียนรู้ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

มีความรู้ ความเข้าใจ 
ความหมายของพุทธ
ศาสนสุภาษิต 

ได้คะแนนจาก 
ใบงานที่ 9.1 

ใบงานที่ 9.1 ตอบได้  2  ข้อ ใน
จ านวน  3 ข้อ ถือว่า
ผ่าน 

อ่านและให้ความหมาย
จากแบบทดสอบหลัง
เรียนได้ 

ได้คะแนน  8  คะแนน
จากแบบทดสอบหลัง
เรียน  10  ข้อ 

แบบทดสอบหลังเรียน ท าได้  8 ข้อ ถือว่าผ่าน 
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7.  บันทึกหลังการสอน 

 1. ผลการเรียนรู้ 
  -   ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) .................................................................................. 
  -   ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 2.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ................................................................................... 
  -  ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

8. กิจกรรมเสนอแนะ ........... ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

9. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นางค าปุ่น    ทิพย์โชติ) 
 

10. ความคิดเห็น รองผอ./ฝ่ายวิชาการ  ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นายทรงเดช   ฤาชากุล) 
11. ความคิดเห็นของผู้บริหาร  ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ ....................................................... 
          (นายประเวศ   ฤาชากุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   
 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



เร่ือง  พุทธศาสนสุภาษิต และค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา 
-------------------------   

ค าช้ีแจง   จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
1. ข้อใด หมายถึง  ศีล 10 
     ก.  ทส  สีลาน ิ

     ข. อฏฐ  สีลานิ 
     ค.  สตต  สีลานิ 
     ง.  ปญจ  สิลานิ 
 

2. การสมาทานศีล  5  ที่แยกเป็นข้อ ๆ เมื่อข้อใด
ขาดก็จะขาดเฉพาะข้อน้ัน  ข้ออ่ืน ๆ ยังไม่ขาด  ค า
บาลีที่หมายถึงสมาทานเป็นข้อ ๆ คือข้อใด 

    ก.  วิสุง  วิสุง  ....... 
      ข.  สมาทิยามิ ....... 
      ค.  รตขณตถาย...... 
      ง.  ติสรเณน  สห ...... 
 

3.  ทันโต  เสฏโฐ  มนุสสเสสุ   มีความหมายว่า
อย่างไร 
     ก.  บัณฑิตย่อมฝึกตน 

     ข.  ตนแลเป็นที่พึ่งแงตน 

     ค.  จงเตือนตนด้วยตนเอง 
     ง.  ผู้ฝึกตนได้เป็นผู้ประเสริฐสุดในมนุษย์ 
 

4.  การฝึกจิตในข้อใดที่ท าให้สามารถท าให้พ้น
จากความทุกข์ได้ 
      ก.  ฝึกด้วยวิธีข่มใจ 
      ข.  ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน 

 
   ค.  จริยศึกษา 
   ง.  หัตถศึกษา 

         ค.  ฝึกนั่งสมาธิให้ได้นานที่สุด 
          ง. ถูกทุกข้อ 
 

5.  ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะของบัณฑิต 
         ก.  เป็นคุณมีปัญญา 
         ข.  เป็นคนมีความรู้ 
         ค. เป็นคนมีจิตอกุศล 

         ง.  เป็นคนมีความประพฤติดี 

 

6.  ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกตน  ทางด้านจิตใจ
คืออะไร 
      ก.  วาจาเป็นวจีสุจริต 

         ข.  ท าให้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
         ค.  ท าให้มีความประพฤติเรียบร้อย 
         ง. เป็นอุบายในการท าจิตใจให้สงบ 

 

7.  การรู้จักตนเอง  ตรงกับค าบาลีอย่างไร 
         ก.  อตตา 
         ข.  รตตญญู 
         ค.  อนตตา 
         ง.  อตตญญุตา 
 

8.  การฝึกตนให้เป็นผู้มีกิริยามารยาทเรียบร้อยจัด
อยู่ในการศึกษาประเภทใด 
         ก.  พลศึกษา 
         ข.  พุทธิศึกษา 
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9.   ข้อใดมีความหมายตรงกับค าว่า  จิตแน่วแน่
ใน  อารมณ์เดียว 
    ก.  ผันทนจิต 
    ข.  เอตทัคคจิต 
    ค.  อารัมมณจิต 
    ง.  เอกัคคตาจิต 

 

10. อะพรัมมะจริยา  เขียนแบบาลีว่าอย่างไร 
     ก.  อพรมจริยา 
     ข.  อพรหมจริยา 
     ค.  อพรหมาจริยา 
     ง.  อพรหมมจริยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

เร่ือง พุทธศาสนาสุภาษิต และค าศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา 

*****   

ข้อที่ เฉลย 
1 ก 
2 ก 
3 ง 
4 ข 
5 ค 
6 ง 
7 ง 
8 ข 
9 ง 

10 ข 
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ใบงานที่ ๙.๑ 
 

เร่ือง   ที่มาของพุทธศาสนสุภาษิต 

----------   

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนจับคู่กับเอนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
๑.  พุทธศาสนสุภาษิต  หมายถึงอะไร  มีลักษณะคล้ายกับสิ่งใดในภาษาไทย 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 

๒.  พุทธศาสนสุภาษิตประจ าโรงเรียนมีว่าอย่างไร 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 

 

๓.  พุทธศาสนาสุภาษิตบทนั้นมีความหมายว่าอย่างไร  (ให้อธิบายอย่างย่อ) 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 

๔.  นักเรียน พุทธศาสนสุภาษิตที่แต่ละโรงเรียนน ามาเป็นปรัชญาประจ าสถาบัน  มีแหล่งที่มาจากแหล่ง
ใด 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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แนวค าตอบ 
 

แนวค าตอบ  ข้อ  ๑ 
พุทธศาสนสุภาษิต  หมายถึง  ค าสุภาษิตทางพระพุทธศาสนา  มีลักษณะเป็นข้อความสั้น ๆ แต่มี
ความหมายลึกซึ้ง  แฝงไปด้วยคติสอนใจให้ปฏิบัติตาม  หากจะเปรียบเทียบกับภาษาไทย  พุทธศาสน
สุภาษิตก็จะเปรียบได้กับส านวนไทย  สุภาษิตไทย  และบางส่วนก็จะมีลักษณะคล้ายกับค าพังเพย 
 

แนวค าตอบ  ข้อ ๒ 

ตอบตาม  พุทธศาสนสุภาษิตประจ าโรงเรียน 

 

แนวค าตอบ  ข้อ ๓ 

ตอบ   พิจารณาจากค าตอบของนักเรียน แต่ละคน 

 

แนวค าตอบข้อ ๔ 

พุทธศาสนสุภาษิตต่าง ๆ มีแหล่งที่มาต่างกัน  จึงจ าแนกได้  ๔  แหล่ง ดังนี้ 
๑. พระด ารัสของพระพุทธเจ้า 
๒. พระภิกษุสงฆ์ 
๓. พระราชา 
๔. บุคคลต่าง ๆ 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผู้ประเมิน  คือ  คร ู
 

ที่ ชื่อ-สกุล ความสนใจ การแสดงออก การมีส่วนร่วม การตอบค าถาม ความสามัคคี รวม  20
คะแนน 

หมาย
เหตุ 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

 

ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน 

.........../......................../............ 
 

 เกณฑ์การประเมิน 

   4    หมายถึง    ดีมาก 
   3    หมายถึง    ดี 
   2     หมายถึง   พอใช้ 
   1     หมายถึง   ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรม   

ผู้ประเมิน  คือ  เพื่อนนักเรียน 

************* 
ที่ ชื่อ-สกุล ความสนใจ การแสดงออก การมีส่วนร่วม การตอบค าถาม ความสามัคคี รวม  20

คะแนน 

หมาย
เหตุ 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

 

ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน 

.........../......................../............ 
 

 เกณฑ์การประเมิน 

   4    หมายถึง    ดีมาก 
   3    หมายถึง    ดี 
   2     หมายถึง   พอใช้ 
   1     หมายถึง   ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรม   

ผู้ประเมิน  คือ  ตนเอง 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ความสนใจ การแสดงออก การมีส่วนร่วม การตอบค าถาม ความสามัคคี รวม  20
คะแนน 

หมาย
เหตุ 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

 

ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน 

.........../......................../............ 
 

 เกณฑ์การประเมิน 

   4    หมายถึง    ดีมาก 
   3    หมายถึง    ดี 
   2     หมายถึง   พอใช้ 
   1     หมายถึง   ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๑๐ 
สาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เร่ือง  พุทธศาสนสุภาษิตและค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา     เวลา   1  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553       ผู้สอน  นางผ่องใส   จันทร์สมคอย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
มาตรฐานการเรียนรู้  ส.๑.๒ 

ตัวชี้วัด   ส.๑.๒.๑ , ส.๑.๑.๑๓ 

           -ปฎิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง 
           -วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 
 

1.  สาระส าคัญ 

  ค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนจะต้องศึกษาให้
เข้าใจ  และน าสื่อความหมายให้ถูกต้อง  เชื่อมโยงหลักธรรมพุทธศาสนสุภาษิต  และเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายค าศัพท์  บอกความหมายของค าศัพท์ได้  (K) 
  2.  วิเคราะห์จัดล าดับได้ถูกต้อง  (K) 
  3.  เชื่อมโยงถึงหลักความจริงที่เป็นธรรมชาติได้  (K) 
  4.  วิเคราะห์ตามเหตุผล  และเกิดความเข้าใจพูดอธิบายให้ผู้อื่นฟังได้ (K) 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  1. ภพ 

  2.  ภูมิ 
 
4.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ ( ตีความ  จัดล าดับ บอกความหมาย) 
  1. ครูสนทนากับนักเรียนใบความรู้เดิมเพื่อทบทวน  

2. สุ่มถามนักเรียน ๒- ๓  คน  ในความรู้ที่นักเรียนสามารถตอบได้เกี่ยวกับเร่ือง ภูมิ ภพ 

3. ครูแจ้งให้นักเรียนได้ฟังเกี่ยวกับค าว่าภพ - ภูมิ   
  4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  โดยเลือกประธาน  รองประธาน และเลขานุการกลุ่ม 
  5. แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ ๑๐.๑    เร่ือง  ค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา ภพ - ภูมิ 
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                           6.  นักเรียนท าใบงานที่ ๕.๑  เร่ือง ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา 
  7. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอความรู้  และเฉลยใบงานของกลุ่มตนเอง 
  8.  ครู-นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้  และให้นักเรียนแต่ละคนจดบันทึกลงในสมุด
งานของตนเอง 
  9. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 

5. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
5.1  สื่อการเรียน 

  1. หนังสือแบบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
  2. ใบความรู้ที่  1๐.1  เร่ือง  ภพ - ภูมิ 
  3. ใบงานที่  1๐.1 เร่ือง ภพ - ภูมิ 
 5.2  แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 
  2. ห้องจริยธรรม 

  3. ห้องสังคมศึกษา 
6.  กระบวนการวัดผลประเมินผล (ตามสภาพจริง) 
 

พฤติกรรม(KPA) หลักฐานการเรียนรู้ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

อธิบายค าศัพท์ 
ความหมายของค าศัพท์
ได้ 

คะแนนจากการตอบ
ค าถามในใบงานที่ 1๐.1 

ใบงานที่  1๐.1 ตอบได้ 7   ข้อ ใน
จ านวน 9  ข้อ ถือว่า
ผ่าน 

เชื่อมโยงหลักความจริง
ที่เป็นธรรมชาติและ
เป็นหลักธรรมได้ 

ตอบแบทดสอบหลัง
เรียนได้ตามเกณฑ์การ
ประเมิน คือ 12  ใน
จ านวน  15 ข้อ 

แบบทดสอบหลังเรียน ท าได้ 12  ข้อ ใน
จ านวน  15  ข้อ ถือว่า
ผ่าน 

  7.  บันทึกหลังการสอน 

 1. ผลการเรียนรู้ 
  -   ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) .................................................................................. 
              -  ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
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 2.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ................................................................................... 
  -  ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

8. กิจกรรมเสนอแนะ ........... ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

9. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นางค าปุ่น    ทิพย์โชติ) 
 

10. ความคิดเห็น รองผอ./ฝ่ายวิชาการ  ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นายทรงเดช   ฤาชากุล) 
11. ความคิดเห็นของผู้บริหาร  ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ ....................................................... 
          (นายประเวศ   ฤาชากุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   
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                                            ใบความรู้ที่  10. 1 
 

                             เร่ือง  ค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา 
                                          ----------------------   

         ค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  เป็นค าศัพท์เฉพาะทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งมีจ านวน 

             มากมีบางค าที่น ามาใช้ปะปนอยู่ในภาษาในชีวิตประจ าวัน  เมื่อใช้เป็นเวลานาน ๆ ความหมาย 
             ก็คลาดเคลื่อนไป  จากความหมายเดิม  หรือบางค าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งในด้านความ 

             หมายและรูปศัพท์   ถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจอาจน าไปปฏิบัติไม่ตรงตามความหมายเดิมได้  ดังนั้น 

             พุทธศาสนิกชนจึงตนศึกษาค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนาให้เข้าใจ  เพื่อจะได้น าไปใช้สื่อความ 

             หมายได้อย่างถูกต้อง  และเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นชาวพุทธศาสนิกชนที่ดี 
  ในชั้นนี้จะน าค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนามาให้นักเรียน  ได้ศึกษาเพียงจ านวนหนึ่ง 
            เท่านั้น 

                                                        

ภพ 

 
  ความหมายตามหลักพระพุทธศาสนา ภพ  หมายถึง  โลกเป็นที่อยู่ของสัตว์ ภาวะชีวิต 

            ของสัตว์  มี  ๓  ภพ  คือ 
         ๑.  กามภพ  ได้แก่  ภพของสัตว์ที่ยังเสวยกามคุณ  คือ ยังต้องการสิ่งที่น่าปรารถนา  ๕  อย่าง 
             ได้แก่  รูป  กลิ่น  รส  และสัมผัสทางกาย 
              กามภพ  ได้แก่  อบายมุขภูมิ  ๔ (นรก สัตว์เดรัจฉาน  เปรต  และอสุรกาย) มนุษย์โลกและ 
              สวรรค์  ๖  ชั้น  (จาตุมหาราชิกา  ดาวดึงส์  ยามา  ดุสิต  นิมนานรดี  และปรนิมมิตวสวัตดี) 

๒. รูปภพ  คือ  ภพของสัตว์ที่เข้าถึงรูปฌาน  รูปฌาน  คือ  ฌานที่มีรูปเป็นธรรมเป็นอารมณ์  
              ได้แก่  รูปฌาน  ทุติฌาน  ตติฌาน  จตุตฌาน 

               รูปภพ  ได้แก่  รูปพรหมหรือพรหมโลก  ๑๖  ชั้น  รูปพรหม  คือ พรหมที่เกิดขึ้นด้วยก าลัง 
               รูปฌานทั้ง ๔  ข้างต้น 

               ๓. อรูปภพ  คือ ภพของสัตว์ที่เข้าถึงอรูปนาม  อรูปฌาน อรูปฌาน  คือ ฌาณที่มีอรูปธรรม  

               ๔ อย่าง เป็นอารมณ์ ได้แก่ การก าหนดที่ว่างหาที่สิ้นสุดมิได้เป็นอารมณ์(อากาสนัญจายตนะ) 
               การก าหนดวิญญาณหาที่สิ้นสุดมิได้เป็นอารมณ์ (วิญญาณัญจาตนะ)  การก าหนดภาวะที่ไม่มี 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



               เป็นอารมณ์ (วิญญาณัญจายตนะ)  การก าหนดภาวะที่ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์  
               (อากิญจัญญายตนะ)  การก าหนดภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่  ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็น 

               อารมณ์    (เนวสัญญนาสัญญาตนะ) 
 อรูปภพ  ได้แก่  อรูปพรหม  ๔  ชั้น  คือ  พรหมผู้ที่เข้าถึงอรูปฌาน  ๔  ดังกล่าวข้างต้น 

              ความหมายในภาษาไทย  ภพ  หมายถึง  โลก แผ่นดิน 
                     

 

ภูม ิ

 

  ความหมายตามหลักพระพุทธศาสนา  ภูมิ  หมายถึง  ช้ันแห่งจิต ระดับ 

             จิตใจ  ระดับชีวิต  มี  ๔  ช้ัน  คือ 
  ๑.  กามาวจรภูมิ   คือ  ชั้นที่ยังท่องเที่ยว  ระดับจิตใจของผู้ที่ยังปรารถนาหรือเกี่ยว- 
               ข้องกับกามคุณ  ระดับจิตใจของสัตว์ในกามภพทั้ง  ๑  ชั้น  ได้แก่ อบายภูมิ  ๔  ชั้น  มนุษย์ 
                โลก  และสวรรค์  ๖  ชั้น 

  ๒.  รูปาวจรภูมิ  คือ  ชั้นที่ท่องเที่ยวในรูป  ระดับจิตใจของผู้ที่ได้รูปฌาณหรือผู้ที่ 
               อยู่ในรูปภพทั้ง  ๑๖  ชั้น 

  ๓.  อรูปาวจรภูมิ  คือ ชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในอรูป  ระดับจิตใจของผู้ที่ได้อรูปฌาณหรือ  

               ผู้ที่อยู่มนอรูปภพ  ๔  ชั้น 

๔ โลกตตรภูมิ  คือ  ชั้นที่พ้นจากโลก  ระดับโลกุตรธรรม ระดับจิตในของ 
               พระอริยะ  ผู้ที่พ้นจากโลกียภูมิทั้ง  ๓  ข้างต้น 

  ความหมายภาษาไทย  ภูมิ  หมายถึง  พื้นเพ  พื้น  ที่ดิน  แผ่นดิน  เช่น ภูมิธรรม  
               (พื้นจิตใจภูมิปัญญา)  พื้นความรู้ความสามารถ  ภูมิประเทศ  (ลักษณะทางกายภาพและทาง 
               ธรรมชาติของแผ่นดิน)  เป็นต้น 
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ใบกิจกรรมที่ ๑๐.๑ 
 

เร่ือง  ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา 
ค าช้ีแจง  จงน าหมายเลขก ากับภูมิไปใส่ในตารางภพให้ถูกต้อง 
 

 

 

๑      ๒    ๓ 

                     รูปาวจรสวรรค์                          มนุษย์                            กามาจรสวรรค ์
               

 

 

 

 

 ๔       ๕    ๖ 
   อสูรกาย เปรต       อรูปาวจรสวรรค ์              ดิรัจฉาน 
 

 

 

 

 

 

    

      อรูปภพ   รูปภพ                                  กามภพ 
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                    เฉลย          ใบกิจกรรมที่ ๑๐.๑ 
 

เร่ือง  ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา 
ค าช้ีแจง  จงน าหมายเลขก ากับภูมิไปใส่ในตารางภพให้ถูกต้อง 
 

 

 

๑      ๒    ๓ 

                    รูปาวจรสวรรค์                          มนุษย์                            กามาจรสวรรค ์
     ๑๖  ช้ัน            ๑๖  ช้ัน  
          

 

 

 

 

 ๔       ๕    ๖ 
                          อสูรกาย เปรต       อรูปาวจรสวรรค ์              ดิรัจฉาน 

    ๔  ช้ัน    นรก 
 

 

 

 

 

    

      อรูปภพ   รูปภพ                                  กามภพ 
            ๕       ๑                            ๒,๓,๕,๖ 
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                แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
๑.  พุทธะ ข้อใดหมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
      ก.  อนุพุทธะ             ค. พุธานุพุทธะ 
      ข.  ปัจเจกพุทธะ        ง. สัพพัญญพุทธะ 
 

๒. เมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้า  เรานึกถึงพระคุณ
ข้อใดของพระองค์ 
      ก.  เป็นผู้ปฏิบัติดี    
      ข.  เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ 

      ค.  เป็นผู้ตรัสหลักธรรมไว้ดีแล้ว 
     ง.  เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง 
 

๓.  เมื่อเรามีความทุกข์เกิดขึ้น  ควรปฏิบัติข้อใด
เป็นอันดับแรก 

      ก.  ดับความทุกข์ 
      ข.  หาวิธีการดับทุกข์ 
     ค.  ค้นหาสาเหตุของความทุกข์ 
     ง.  แก้ไขสาเหตุของความทุกข์ 
 

๔.  หลักธรรมข้อใดจัดอยู่ใน สมุทัย  ซึ่งเป็น
ธรรมที่ควรละ 
     ก.  ขันธ์  ๕            ค.  อกุศลวิตก  ๓ 

     ข. ภาวนา ๔           ง. อุบาสกธรรม ๕ 

 

๕.  หลักธรรมข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

    ก.  ขันธ์   ๕  ภาวนา ๔ 

   ข.  พละ  ๕  อกุศลวิตก  ๓ 
     

       ค.  กรรม ๓  อุบาสกธรรม 
     ง.   วุฒิธรรม  ๔  สัทธรรม  ๓ 

 

๖. ขันธ์  ๕  แยกออกเป็น  ๒  ส่วน  คือ รูปขันธ์  
และนามขันธ์  ถ้ารูปขันธ์  ได้แก่  รูป  นามขันธ์
จะได้แก่อะไร 
        ก.  ดิน  น้ า  ลม  ไฟ 

        ข.  ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค 

        ค.  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 

        ง.  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ปัญญา 
 

๗. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับกรรม  นิยาม 

หรือกฎแห่งกรรม 

ก. เกลือจิ้มเกลือ 
ข. อดเปรี้ยวไว้กินหวาน 

ค. ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม 

ง. หว่านพืชเช่นใด  ย่อมได้ผลเช่นน้ัน 

 

๘.สมพงษ์คิดแต่จะขโมยของสมพร  พฤติกรรม
ของสมพงษ์จัดเป็นวิตกข้อใด 

ก. กามวิตก 
ข. อหิงสาวิตก 
ค. พยาบาทวิตก 
ง. อาจจัดได้ทั้ง  ๓  ข้อ 
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๙.  การกระท าในข้อใดจัดเป็นปัญญาภาวนา 
     ก.  นิด  หมั่นออกก าลังกาย 
     ข.  น้อยตั้งใจอ่านหนังสือทุกวัน 

    ค.  ก้อยประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

         ของโรงเรียน 

    ง.  กุ้งตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความ 

         สุขุมรอบคอบ 

 

๑๐.  สุทธิรักษ์  ขณะอยู่ในห้องเรียน  ก็ตั้งใจฟัง
ครูสอน  เมื่อกลับบ้านก็ขยันออกหนังสือและท า
การบ้าน  เขาได้รับการชมเชยจากครูอยู่เสมอ  
และเมื่อมีการสอบ  เขาก็สามารถท าคะแนนได้ดี  
จากกรณีนี้  ข้อใดที่สอดคล้องกับปฏิเวชสัทธรรม 

    ก.  การตั้งใจฟังครูสอน 

    ข.  การสอบได้คะแนนดี 
    ค.  การได้รับค าชมเชยจากครู 
    ง.  ความขยันอ่านหนังสือและท าการบ้าน 

 

๑๑. ข้อใดหมายถึงหลักธรรมที่ท าให้ปฏิบัติ
ประสบกับความเจริญงอกงาม 

    ก.  พละ  ๕ 

   ข.  ภาวนา  ๔ 

   ค.  วุฒิธรรม  ๔ 

  ง.  อุบาสกธรรม  ๕ 

 

๑๒.  พฤติกรรมใดที่แสดงว่านกมีหลักธรรมเร่ือง
พละ  ๕ 

   ก.  สุขุม  ใจเย็น  ไม่วุ่นวาย 
   ข.  เอาใจใส่ใฝ่ศึกษาอยู่เสมอ 
  ค.  ชอบไปท าบุญที่วัดเมื่อมีโอกาส 

  ง.  มีความอดทน  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

๑๓.  สารคามต่ืนหวยควาย  เลขพยานาคมาแรง 
แห่ไปกราบไหว้เพียบ  ข้อความนี้แสดงว่า  คน
ขาดหลักธรรมข้อใด 

        ก.  พละ  ๕ 

       ข.  วุฒิธรรม  ๔ 

       ค.  อุบาสกธรรม  ๕ 

      ง.  ทุกข้อที่กล่าวมา 
 

๑๔.  ข้อใดอธิบายความหมายของพรหมวิหาร ๔
ได้ชัดเจนที่สุด 
      ก.  หลักธรรมที่เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวในผู้อื่น
ไว้ 
     ข.  หลักธรรมที่เหมาะส าหรับผู้ครองเรือน 

     ค.  หลักธรรมประจ าใจที่พ่อแม่พึ่งมีต่อลูก ๆ  
     ง.  หลักปฏิบัติที่สร้างความรักความสามัคคีให้
เกิดขั้นในครอบครัว 
 

๑๕. นุชท างานได้เงินเดือน  ๘,๐๐๐  บาท  ต่อ
เดือน รู้สึกไม่พอใจเพราะค่าใช้จ่ายมาก  จึงไปท า
บัตรเครดิต  ๒  ใบ  จากกรณีนี้นักเรียนคิดว่าการ
กระท าของนุช  ไม่สอดคล้อง  กับสันโดษข้อใด 
     ก.  ยถาพลสันโดษ 

     ข. ยถาลาภสันโดษ 

    ค.  ยถาสารุปปสันโดษ 

    ง.  ทุกข้อที่กล่าวมา 
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แบบประเมินผลงานกลุ่ม 

 
ชื่อครูผู้ประเมิน  .....................................................................................................................................  
ประเมินกลุ่ม ............................................เร่ือง....................................................................................... 
รูปแบบผลงาน ............................................................วันที่.........เดือน ...........................พ.ศ. .............. 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
  4 หมายถึง  ดีมาก 
  3 หมายถึง  ดี 
  2 หมายถึง  พอใช้ 
  1 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

รายงาน 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ 

เนื้อหา      

1. ความถูกต้องของเนื้อหา      

2. การล าดับความคิด      

3. การสรุปความคิดเห็น      

รูปแบบการน าเสนอ      

1. น่าสนใจ      

2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์      

การท างานกลุ่ม      

1. การเตรียมตัว      

2. การท างานเป็นระบบ      

3. การมีส่วนร่วมของสมาชิก      

4. ความภูมิใจผลงานของสมาชิก      

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ระดับ   ดีมาก 

ร้อยละ 70 – 79      ระดับ   ดี 
ร้อยละ  60 – 69     ระดับ  พอใช้ 
ต่ ากว่าร้อยละ  60   ระดับ  ปรับปรุง 

สรุปการประเมินผลงานกลุ่ม 

..................................................................................... 
รวมได้คะแนน ............................................................ 
คิดเป็นร้อยละ ............................................................. 
อยู่ในเกณฑ์ ................................................................. 
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                        แบบประเมินตนเองรายบุคคล 

ช่ือ – สกุล ..............................................................................ชั้น.....................เลขที.่........ 
ช้ินงานที่ ..............เร่ือง....................................................................................................... 

 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ตามความเปนจริง 
๑.  ความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด 
๒. ประโยชน์ที่ได้รับ 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด 
๓. การใช้ความสามารถของตนเอง 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด 
๔. จุดเด่นจุดด้อยของงาน 

จุดเด่น จุดด้อย วิธีปรับปรุงแก้ไข 
และการพัฒนาให้ดีขึ้น 

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

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

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

 

๕.  โดยภาพรวม  ถ้ามีคะแนน  ๑๐  คะแนน  นักเรียนได้คะแนนตนเอง...........คะแนน 

       เหตุผล  ..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
๖.  ข้อเสนอแนะ  .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ............................................ผู้ประเมิน 

       วันที่ .........เดือน..........พ.ศ............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่    ๑๑ 
สาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  เร่ือง  พระไตรปิฏก          เวลา   ๑  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓       ผู้สอน  นางผ่องใส   จันทร์สมคอย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
มาตรฐานการเรียนรู้  ส. ๑.๑ 
ตัวชี้วัด  ส. ๑.๑.๕ 

              วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับ
ถือและการเผยแพร่ 
๑.  สาระส าคัญ 

  พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ารวบรวมไว้ในพระไตรปิฏก  มีการแบ่งไว้เป็น
หมวดหมู่และได้มีการสังคายนาเร่ือยมาหลายคร้ัง  มีเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์  ที่พุทธศาสนิกชนควร
ศึกษาและเลือกมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑.  วิเคราะห์ความส าคัญของพระไตรปิฏกได้  (K) 
  ๒.  มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองพระไตรปิฏกน าข้อคิดเป็นใช้ในชีวิตประจ าวัน  (K, P) 
   

๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๑. ความส าคัญและคุณค่าของพระไตรปิฏก 
 

๔.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ ( บอกความส าคัญ เข้าใจ และการจัดหมวดหมู่) 
  ๑. นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ประมาณ ๒-๓ นาที 

๒. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

๓. ครูน าเอกสารพระไตรปิฏกฉบับห้องสมุดให้นักเรียนดู  และร่วมกันอภิปราย 
ถึงความเป็นมา และความส าคัญของพระไตรปิฏก 
  ๔. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  ๕-๖  คน โดยเลือกประธาน  รองประธาน และเลขานุการ
กลุ่ม  มอบหมายหน้าที่ 
  ๕. แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ ๑๑.๑    เร่ือง  พระไตรปิฏก 

  ๖.  ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารายงานหน้าชั้นเรียน  พร้อมสรุปบทเรียน 
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                           ๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้  และบันทึกลงในสมุดงานตนเอง 
  ๘. ครูซักถามความรู้เพิ่มเติมจากนักเรียนประมาณ  ๕-๖  คน 

  ๙.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 

๕.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๕.๑  สื่อการเรียน 

  ๑. หนังสือแบบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
  ๒. ใบความรู้ที่  ๑๑.๑  เร่ืองพระไตรปิฏก 
  ๓. เอกสารตัวอย่างพระไตรปิฏกจากห้องสมุดโรงเรียน  
 ๕.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 
  2. ห้องจริยธรรม 

  3. ห้องสังคมศึกษา 
 

6.  กระบวนการวัดผลประเมินผล (ตามสภาพจริง) 
 

พฤติกรรม(KPA) หลักฐานการเรียนรู้ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

วิเคราะห์ความส าคัญ
ของพระไตรปิฏกได้ 

คะแนนจากการตอบ
ค าถามในใบงานที่ 
๑๑.๑ 

ใบความรู้ที่ ๑๑.๑ ตอบได้  ค าถามครูได้
จ านวน   ๕  คน ถือว่า
ผ่าน 

อธิบายเร่ือง  พระ
ไตรปิฏก  และน ามาใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

จากการตอบค าถามของ
นักรเรียนหลังจากเรียน
จบและจากการปฏิบัติ
จริง 

จากการสังเกต ตอบค าถามได้  จ านวน  
๕  คนถือว่าผ่าน 

 

  ๗.  บันทึกหลังการสอน 

 ๑. ผลการเรียนรู้ 
  -   ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) .................................................................................. 
  -   ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
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๒.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ................................................................................... 
  -  ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

๘. กิจกรรมเสนอแนะ ........... ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๙. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นางค าปุ่น    ทิพย์โชติ) 
 

๑๐. ความคิดเห็น รองผอ./ฝ่ายวิชาการ  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นายทรงเดช   ฤาชากุล) 
11. ความคิดเห็นของผู้บริหาร  ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ ....................................................... 
          (นายประเวศ   ฤาชากุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   
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                                 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 

    เร่ือง  พระไตรปิฏกและเร่ืองน่ารู้จากพระไตรปิฏก 
ค าช้ีแจง   จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

๑. ข้อใดมีความหมายตรงกับค าว่า พระไตรปิฏก 

      ก.  ค าสอนทางศาสนา  ๓  หมวด 
      ข.  คัมภีร์รวบรวมค าสอน  ๓  หมวด 
      ค.  ตะกร้าที่ลรรจุคัมภีร์ทางศาสนา ๓  ใบ 

      ง.  คัมภีร์ที่รวบรวมค าสอนของพระพุทธ 

           ศาสนา  ๓  หมวด 
 

๒.  ข้อใดไม่จัดอยู่ในพระวินัยปิฏก 
      ก.  ปริวาร 
      ข.  ขุททกนิกาย 
      ค.  มหาวิภังค์ 
      ง.  ภิกขุณีวิภังค์ 
 

๓.  พระธรรมเทศนาทั่ว ๆ ไป  มีประวัติท้องเร่ือง
ประกอบเป็นค าจ ากัดความของพระไตรปิฏก 

     ก.  พระวินัยปิฏก 
     ข.  พระสุตตันตปิฏก 
    ค.  พระอภิธรรมปิฏก 
    ง.  พรกรรณปิฏก 
 

     

    ๔.  การท าสังคายนา  มีความหมายตรงกับข้อ
ใด 
    ก.  การสวดสาธยายปาฏิโมกข์ 
    ข.  การแยกค าสอนเป็น  ๓  ปิฏก 
    ค.  การยืนยันในความบริสุทธิ์ของศาสนา 
    ง.  ช าระ – ตรวจสอบแล้วสวดรับรอง   
         พร้อม ๆ กัน 

 
๕. พระเถระรูปใดที่มีความเชี่ยวชาญในพระสุต
ตันตปิฏก  จนได้รับการวางตัวให้สาธยายพระ
สูตร  ในการสังคายนาคร้ังที่  ๑ 
    ก.  พระอานนท์ 
    ข.  พระสารีบุตร 
   ค.  พระมหากัสสปะ 
   ง.  พระโมคคัลลานะ 
 

๖.  ข้อใดในการถ่ายทอดพระไตรปิฏก โดยการ
ท่องจ าและบอกเล่า 
   ก.  การเทศนาสั่งสอนพระสงฆ์ 
   ข.  แต่งสวดมนต์ที่ใช้ในงานมงคล 

   ค.  แต่งหนังสือเพื่ออธิบายพระไตรปิฏก 

  ง.  ตรวจสอบเป็นคร้ังคราวแล้วจึงจารึก 

      ลงในใบลาน 
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๗.  ก่อนมีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
     การถ่ายทอดพระไตรปิฏกใช้วิธีการใดมากที่สุด 

ก. บอกเล่าเป็นมุขปาฐะ 
ข.  ท่องจ า – บอกเล่าสืบต่อกันมา 
ค. จารึกลงในเสาหินเป็นศิลาจารึก 

ง. ข้อ ก  และ ข 
 

๘. สังคายะนาพระธรรมวินัยที่ท าในประเทศไทยคร้ังสุดท้ายกระท ากันในสมัยใด 

ก. รัชการที่  ๑ 
ข. รัชการที่  ๕ 

ค. รัชการที่  ๗ 

ง. รัชการที่  ๙ 
 

๙.  พระไตรปิฏก  ฉบับสยามรัฐ  จัดพิมพ์ในรัชกาลใด 

ก     รัชการที่  ๑ 
ข. รัชการที่  ๕ 

ค. รัชการที่  ๗ 

ง. รัชการที่  ๙ 
 

๑๐.  พระไตรปิฏกได้รับการจารึกลงในใบลานเมื่อใด 

        ก.  การท าสังคายนา  ครั้งที่  ๒ 

        ข.  การท าสังคายนา  ครั้งที่  ๓ 

        ค.  การท าสังคายนา  ครั้งที่  ๔ 

        ง.  การท าสังคายนา  ครั้งที่   ๕ 
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เฉลย 
 

 

                                              แบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน 

       เร่ือง  พระไตรปิฏกและเร่ืองน่ารู้จากพระไตรปิฏก 
-----------------------------    

ข้อที่ เฉลย 

๑ ง 

๒ ค 

๓ ค 

๔ ง 

๕ ก 

๖ ก 

๗ ง 

๘ ง 
๙ ค 

๑๐ ง 
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ใบความรู้ที่  ๑๑.๑ 
 

       
                            เร่ือง   พระไตรปิฏก 

 

                                        ๑.  การศึกษาพระไตรปิฏก 
                                                                          การศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฏก  อาจท าได้ดังนี้ 
                                                                          ๑.  ศึกษาพระไตรปิฏกภาษาบาลี 
                                                                          ผู้ต้องการศึกษาค้นคว้าเพื่อได้ความถูกต้อง  พึงมีความรู้
ภาษาบาลี เพื่อใช้อ่าน  ศึกษาจากต้นตอจริง ๆ  แต่ถ้าไม่มีความรักภาษาบาลีจริง ๆ  ก็สามารถศึกษาโดยวิธี
อ่ืนได้ 
๒.  ศึกษาจากพระไตรปิฏกฉบับแปล 
     เน่ืองจากพระไตรปิฏกที่ได้บันทึกเป็นภาษาบาลีได้มีฉบับแปลหลายส านวน  ผู้ที่ใคร่ศึกษาพึงหา 
ศึกษาค้นคว้าได้  จากหนังสือ  CD- ROM  หรือจาก  Internet  ซึ่งสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้
ตามต้องการ 
     ส าหรับนักศึกษา  การจะไปค้นคว้าจากพระไตรปิฏกฉบับจริงคงไม่สะดวกพึ่งอาศัยหนังสือพระ- 
ไตรปิฏกฉบับแปล  ย่อความ  ที่ผู้รู้ทั้งหลายได้เขียนไว้  เช่น 

(๑)  พระไตรปิฏกฉบับประชาชน  โดย สุชีพ  ปุญญานุภาพ  เป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาพระไตรปิฏกไว้
ค่อนข้างสมบูรณ์  มีดรรชนีค้นค า  ค้นเร่ือง  ท้ายเล่ม  ซึ่งให้สะดวกในการค้นคว้า 
(๒)  ค าบรรยายพระไตริฏก  โดย  เสถียรพงษ์  วรรณปก  เป็นหนังสือสรุปเนื้อหาพระไตรปิฏก  และ
เพิ่มเติมด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับพระสูตรนั้น ๆ เช่นแก่นของชีวิต  ตามนัยพระพุทธศาสนาคืออะไร  เทวดา 
มีจริงหรือไม่ ฯลฯ 

(๓)  พจนานุนุกรมพระพุทธศาสนาฉบับประมวลศัพท์  โดย  พระไตรปิฏก  เป็นหนังสือรวมค าศัพท์ 
ธรรมะพร้อมค าอธิบายย่อ ๆ นักเรียนสามารถอ่านและได้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมในเบื้องต้น  เป็น  

การวางพื้นฐานให้มั่นคงก่อนจะศึกษาเพิ่มเติมจากพระไตรปิฏกฉบับจริง 
 

--------------------------------------  
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แบบประเมินผลงานกลุ่ม 

 
ชื่อครูผู้ประเมิน  .....................................................................................................................................  
ประเมินกลุ่ม ............................................เร่ือง....................................................................................... 
รูปแบบผลงาน ............................................................วันที่.........เดือน ...........................พ.ศ. .............. 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
  4 หมายถึง  ดีมาก 
  3 หมายถึง  ดี 
  2 หมายถึง  พอใช้ 
  1 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

รายงาน 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ 

เนื้อหา      

1. ความถูกต้องของเนื้อหา      

2. การล าดับความคิด      

3. การสรุปความคิดเห็น      

รูปแบบการน าเสนอ      

1. น่าสนใจ      

2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์      

การท างานกลุ่ม      

1. การเตรียมตัว      

2. การท างานเป็นระบบ      

3. การมีส่วนร่วมของสมาชิก      

4. ความภูมิใจผลงานของสมาชิก      

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ระดับ   ดีมาก 

ร้อยละ 70 – 79      ระดับ   ดี 
ร้อยละ  60 – 69     ระดับ  พอใช้ 
ต่ ากว่าร้อยละ  60   ระดับ  ปรับปรุง 

สรุปการประเมินผลงานกลุ่ม 

..................................................................................... 
รวมได้คะแนน ............................................................ 
คิดเป็นร้อยละ ............................................................. 
อยู่ในเกณฑ์ ................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่    ๑๒ 

สาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  เร่ือง    เร่ืองน่ารู้พระไตรปิฏก   เวลา   ๑  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓       ผู้สอน  นางผ่องใส   จันทร์สมคอย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
มาตรฐานการเรียนรู้  ส. ๑.๑ 
ตัวชี้วัด ส. ๑.๑๒ , ส.๑.๑.๑๕  
              -วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

              -วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฏก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับ
ถือและการเผยแผ่ 
๑.  สาระส าคัญ 

  พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ารวบรวมไว้ในพระไตรปิฏก  มีการแบ่งไว้เป็น
หมวดหมู่และได้มีการสังคายนาเร่ือยมาหลายคร้ัง  มีเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์  ที่พุทธศาสนิกชนควร
ศึกษาและเลือกมาใช้ในการด าเนินชีวิต  เพื่อให้เกิดความสุข 
๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
           ๑.  วิเคราะห์เร่ืองน่ารู้ของพระไตรปิฏกได้  (K) 
          ๒.  อธิบายเร่ืองต่าง ๆ ที่ศึกษาจากพระไตรปิฏกได้ (K) 
               ๓.น าไประพฤติปฏิบัติจนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการด าเนินชีวิตของชาวพุทธ (P) 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๑. เร่ืองน่ารู้จากพระไตรปิฏก  การท าตนเป็นพลเมืองดีตามหลักคุณธรรม 

  ๒.แผนภูมิโครงสร้างพระไตรปิฏก 

  ๓. หลักปฏิบัติด้านสังคมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๔.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ ( การจัดหมวดหมู่  แยกแยะ และการน าไปใช้) 
  ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมโดยซักถามนักเรียน 

๒. ครูสุ่มถามนักเรียน ๒-๓  คน  เร่ืองพระไตรปิฏก 
  ๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  ๕-๖  คน โดยเลือกประธาน  รองประธาน และเลขานุการ
กลุ่ม  มอบหมายหน้าที่ 
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                  ๔. แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ ๑๒.๑    เร่ืองน่ารู้จากพระไตรปิฏก 

  ๕. ศึกษาใบความรู้ที่ ๑๒.๒  เร่ืองแผนภูมิโครงสร้างท าพระไตรปิฏก  และใบความรู้ที่  
๑๒.๓  เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคม 

  ๖. ท าใบงานที่ ๑๒.๑  เร่ือง การเป็นพลเมืองดี 
               ๗. ท าใบงานที่ ๑๒.๒  เร่ืองการศึกษาพระไตรปิฏก 
  ๘.ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่  ๑๒.๑,ใบงานที่ ๑๒.๒  เร่ือง การเป็นพลเมือง
ที่ดี  และเร่ือง การศึกษาพระไตรปิฏก  ตามล าดับ 

                           ๙. นักเรียนสรุปความรู้แล้วจดบันทึกลงในสมุดงานของตนเอง 
                          ๑๐. ครูน าแบบประเมินและแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะร่วมกิจกรรมการ
เรียน 

๕.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๕.๑  สื่อการเรียน 

  ๑. ใบความรู้ที่ ๑๒.๑  เร่ืองน่ารู้จากพระไตรปิฏก 

  ๒. ใบความรู้ที่ ๑๒.๒ ผังแผนภูมิโครงสร้างพระไตรปิฏก 

  ๓.  ใบงานที่ ๑๒.๑  เร่ืองการเป็นพลเมืองที่ดี 
  ๔.  ใบงานที่ ๑๒.๒  เร่ือง การศึกษาพระไตรปิฏก 

  ๕. เอกสารเกี่ยวกับพระไตรปิฏก 
 ๕.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 
  2. ห้องจริยธรรม 

  3. ห้องสังคมศึกษา 
6.  กระบวนการวัดผลประเมินผล (ตามสภาพจริง) 
 

พฤติกรรม(KPA) หลักฐานการเรียนรู้ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

วิเคราะห์ความส าคัญ
ของพระไตรปิฏก 

คะแนนจากการตอบ
ค าถามในใบงานที่ 
๑๒.๑ 

ใบงานที่ ๑๒.๑ สามารถท าได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ถือว่าผ่าน 

อธิบายเร่ืองราวต่างๆที่
ศึกษาจากพระไตรปิฏก 

จากคะแนนที่ตอบใบ
งานที่ ๑๒.๒ 

ใบงานที่ ๑๒.๒ ตอบค าถามได้  จ านวน  
๘  ค าตอบขึ้นไป  ถือ
ว่าผ่าน 

๗.  บันทึกหลังการสอน 
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 ๑. ผลการเรียนรู้ 
  -   ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) .................................................................................. 
  -   ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 ๒.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ................................................................................... 
  -  ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

๘. กิจกรรมเสนอแนะ ........... ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

๙. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นางค าปุ่น    ทิพย์โชติ) 
 

๑๐. ความคิดเห็น รองผอ./ฝ่ายวิชาการ  .................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นายทรงเดช   ฤาชากุล) 
11. ความคิดเห็นของผู้บริหาร  ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ ....................................................... 
          (นายประเวศ   ฤาชากุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   
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                                                                  ใบความรู้ที่ ๑๒.๑ 
 

 

เร่ือง  น่ารู้จากพระไตรปิฏก 
--------------------   

  ในพระไตรปิฏกได้สอแทรกเร่ืองราวต่าง ๆ  ที่ควรรู้และศึกษาไว้มากมาย  อาทิ 
เร่ืองการครองตนเป็นพลเมืองที่ดี  เป็นต้น 

  การท าเป็นเป็นพลเมืองที่ดีเน้นที่การช่วยสร้างสรรค์สังคม  โดยการปฏิบัติตาม 

คุณธรรมดังต่อไปนี้ 
๑. ไม่ประพฤติผิดในทางหมกมุ่นในกามารมณ์ 
๒. ไม่ใจแคบเสพสิ่งที่เลิศรสคนเดียว 
๓. ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปเปล่าด้วยการถกเถียงไร้สาระ 
๔. มีระเบียบวินัย  มีศีล  ๕  สมบูรณ์ 
๕. ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตนสมบูรณ์ 
๖. มีวิจารณญาณรู้จักใช้ปัญญาใช้เหตุผล 

๗. สุภาพ อ่อนน้อมยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

๘. เสงี่ยมงาม  รักความประณีตสะอาดเรียบร้อย 
๙. ไม่ประมาท  กระตือรือร้นพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
๑๐. พูดจาไพเราะ  สุภาพ  อ่อนโยน  ไม่หยาบคาย 
๑๑. มีน้ าใจเอ้ือเฟื้อสงเคราะห์ต่อมิตรสหาย 
๑๒.เผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือคนทั่วไป 

๑๓.  รู้จักจัดการงานให้เรียบร้อยและได้ผลดี 
๑๔. บ ารุงพระสงฆ์  ผู้ทรงความรู้  ผู้ทรงศีล 

๑๕.  ใคร่ธรรม  คือชอบในความถูกต้อง ดีงาม รักความสุจริต 

๑๖.  ใฝ่หาความรู้  หมั่นสอบถาม  ปรึกษาหารือท่านผู้เป็นพหูสูต เพื่อความรู้ยิ่งขึ้นไป  
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                                           ใบงานที่ ๑๒.๑ 
 

                                 เร่ือง  การเป็นพลเมืองดี 
                             --------------  

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกรูปการเป็นพลเมือง  แล้ววิเคราะห์ว่าจะต้องมีคุณธรรมใดใน 

                การเป็นพลเมืองที่ดีได้ 
  ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 
 

     คุณธรรมในการเป็นพลเมืองดี   ความประทับใจของฉัน 

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

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

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

..................................................................... ..................................................................... 
                 
              แบบอย่างในการเป็นพลเมืองดีของฉัน 

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

.................................................................................................................... 
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                                    ใบงานที่ ๑๒.๒ 

 

                          เร่ือง  การศึกษาพระไตรปิฏก 
                                    -------------------   

 

พระไตรปิฏก เนื้อหา ประโยชน์ที่ได้รับ 
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      ใบความรู้ที่ ๑๒.๓ 
 

      เร่ือง  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคม 

                           --------------------------  
               

 

                 หลักปฏิบัติด้านสังคม 

 

 

                   รู้จักช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน 

 

 

ปลูกจิตส านึกสาธารณะ                  ปลูกฝังความสามัคค ี
 

 

 

ปลูกฝังความเสียสละ              เผยแพร่องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

ค าช้ีแจงในใบงาน 

 

ให้นักเรียนตอบค าถามจากการศึกษา  ใบความรู้ที่ ๓ 

๑. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคม 

๒. ปลูกจิตส านึกด้านใดบ้าง 
๓. ยกตัวอย่างการเผยแผ่องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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               แบบประเมินตนเองรายบุคคล 

ช่ือ – สกุล ..............................................................................ชั้น.....................เลขที.่........ 
ช้ินงานที่ ..............เร่ือง....................................................................................................... 

 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ตามความเป้นจริง 
๑.  ความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด 
๒. ประโยชน์ที่ได้รับ 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด 
๓. การใช้ความสามารถของตนเอง 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด 
๔. จุดเด่นจุดด้อยของงาน 

จุดเด่น จุดด้อย วิธีปรับปรุงแก้ไข 
และการพัฒนาให้ดีขึ้น 

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

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

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

 

๕.  โดยภาพรวม  ถ้ามีคะแนน  ๑๐  คะแนน  นักเรียนได้คะแนนตนเอง...........คะแนน 

       เหตุผล  ..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
๖.  ข้อเสนอแนะ  .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ............................................ผู้ประเมิน 

       วันที่ .........เดือน..........พ.ศ............. 

 

 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



แผนการจัดการเรียนรู้ที่    ๑๓ 

สาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  เร่ือง    การบริหารจิต       เวลา   ๑  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓       ผู้สอน  นางผ่องใส   จันทร์สมคอย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
มาตรฐานการเรียนรู้  ส. ๑.๒ 

ตัวชี้วัด   ส. ๑.๒.๒  ส. ๑.๑.๒๐ 
              -ปฏิบัติถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนัยถือ 

              -สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานหรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 ๑.  สาระส าคัญ 

  การบริหารจิต  คือ  การฝึกจิตให้มีสมาธิ หรือการฝึ กสมถกรรมฐาน “สมาธิ”  เป็นการ
ตั้งหมั่นแห่งจิต  หรือภาระที่จิตมีเร่ืองที่คิดเป็นหน่ึง หรืออาการที่จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนาน ๆ  
การบริหารจิตท าได้หลายวิธี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจิตตามหลักปัฏฐาน 

๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
           ๑.  เข้าใจความหมายและประโยชน์ของการบริหารจิต  (K) 
          ๒.  ฝึกการบริหารจิตตามหลักปัฏฐานได้ (P) 
               ๓. สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (P) 
          ๔.  มีความพอเพียงมีเหตุผลในการปฏิบัติตน (A) 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๑. วิธีบริหารจิต 

  ๒.ประโยชน์ของการบริหารจิต 

  ๓. การบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน 

๔.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ ( บอกประโยชน์ บอกวิธี แยกแยะ แนวปฏิบัติ) 
  ๑.  นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  ท าสมาธิ  ๒-๓ นาที 

๒. ครูสนทนากับนักเรียนเร่ือง  การท าสมาธิ 
  ๓. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
  ๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม เลือกประธาน  รองประธาน และเลขานุการกลุ่ม เพื่อท าหน้าที่
กระบวนการกลุ่ม  ๔-๕  กลุ่ม 

  ๕. ศึกษาใบความรู้ที่ ๑๓.๑  เร่ือง วิธีบริหารจิตตามหลักปัฏฐาน 
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  ๖. ท าใบงานที่ ๑๓.๑  เร่ือง  วัยรุ่นกับการท าสมาธิ 
               ๗. ครูตรวจใบงานที่ ๑๓.๑  เร่ืองวัยรุ่นกับการท าสมาธิ  แล้วคัดใบงานของผู้ที่เขียน
เรียงความในใบงานที่ ๑๓.๑  เร่ืองวัยรุ่นกับการน่ังสมาธิได้ดี  แล้วให้เจ้าของผลงานน าเสนอ 

  ๘.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป  นักเรียนจดบันทึกความรู้ลงในสมุดงานของตน  
                           ๙. นักเรียนท าการประเมินตนเองรายบุคคล 

                          ๑๐. ครูน าแบบประเมินและแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะร่วมกิจกรรมการ
เรียน 
                 
๕.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๕.๑  สื่อการเรียน 

  ๑. ใบความรู้ที่ ๑๓.๑  เร่ือง การบริหารจิต 

  ๒. ใบความรู้ที่ ๑๓.๑  วัยรุ่นกับการท าสมาธ ิ
  ๓.  หนังสือเร่ืองการน่ังสมาธิและการเจริญปัญญาของพระเทพสิงหบุราจารญ์   
วัดอัมพวา  จ.สิงห์บุรี 
   
 ๕.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 
  2. ห้องจริยธรรม 

  3. ห้องสังคมศึกษา 
 

6.  กระบวนการวัดผลประเมินผล (ตามสภาพจริง) 
 

พฤติกรรม(KPA) หลักฐานการเรียนรู้ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

เข้าใจความหมายของ
การบริหารจิตตามหลัก
สติปัฏฐาน 

การเขียนเรียงความเร่ือง
วัยรุ่นกับการบริหารจิต 

ใบงานที่ ๑๓.๑ สามารถท าได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ถือว่าผ่าน 

มีความเพียรมีความ
พอเพียงในการปฏิบัติ
ตน 

จากการลงมือปฺฏิบัติจริง หลักการสังเกต
พฤติกรรมและการ
กระท า 

ท าได้ส่ าเสมอ ร้อยละ 
๘๐  จึงถือว่าผ่าน 
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๗.  บันทึกหลังการสอน 

 ๑. ผลการเรียนรู้ 
  -   ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) .................................................................................. 
  -   ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 ๒.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ................................................................................... 
  -  ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

๘. กิจกรรมเสนอแนะ ........... ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

๙. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นางค าปุ่น    ทิพย์โชติ) 
 

๑๐. ความคิดเห็น รองผอ./ฝ่ายวิชาการ  .................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นายทรงเดช   ฤาชากุล) 
11. ความคิดเหน็ของผู้บริหาร  ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ ....................................................... 
          (นายประเวศ   ฤาชากุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   
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         ใบความรู้ที่ ๑๓.๑ 
 

         เร่ือง  วิธีการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน 

                              ---------------------------- 
  สติปัฏฐาน  หมายถึง  การตั้งสติอย่างใหญ่  หรือการฝึกจิตอย่างเต็มที่  ฦกให้สติอยู่
กับตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  มีวิธีการดังนี้ 
 ๑.  การนั่งก าหนด  คือ  การน่ังสมาธิ  โดยนั่งตัวตรง  เท้าขวาทับเท้าซ้าย  ให้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่
เท้าขวาวางบนขาซ้ายตามรอยพับขา  ส่วนอีก  ๓  นิ้ว  จะอยู่ในช่องขาซ้ายที่งอพับเข้ามาไว้ก่อน  แล้ยืด
กายให้ตรงเหยียดแขนตรงไปหาเข่าให้มือกุมเข่าทั้งสองข้าง  อย่าแหงนหน้าผากมาก  แล้วยกมือซ้ายกับ
มาวางหมายตรงระหว่างข้อเท้า  แล้วยกมือขวามาวางหงายทับลงบนมือซ้ายให้หัวแม่มือชนกันพอจรด
กัน  ท่านี้หลังจะตรงกระโกสันหลังจะอยู่ในที่ของตนไม่งอโค้ง  แล้วเร่ิมท าความรู้สึกตัวว่าดูรูปนั่ง 
ก าหนดว่า “นั่งหนอ” 

 พึงหลับตาต้ังสติไว้ที่หน้าท้อง  เมื่อหายใจเข้าลมจะเข้าในปอด  ปอดจะแฟบลง  ท าให้หน้าท้อง
ยุบลงด้วย  ให้ก าหนดรู้อาการพอง-ยุบของเท้าด้วยว่า  (ภาวนาในใจไม่ต้องออกเสียง) “พองหนอ ยุบ
หนอๆๆ”  เพื่อให้รู้ปรมัตสภาวะซึ่งปรากฏเองตามธรรมชาติอย่าพยายามสูดลมแรง  ให้ปล่อยเองตาม
ธรรมชาติการนั่งก าหนดแบบนี้เป็นการปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อแรก  คือ กายานุสปัสสนาสติปะฏฐาน  
กล่าวคือ  มีสติสัมปชัญญะก าหนดรู้การกระท าของร่างกาย  ให้ก าหนดรู้อารมณ์ปัจจุบันให้ทันให้ก าหนด
ว่าขณะนี้ก าลังดูนามอะไร  หรือดูรูปอะไรนามรูปรั้นเป็นอันเดียวกันหรือคนละอัน  เช่น พองกับยุบ  ว่า
มิใช่เป็นรูปเดียวกัน  แต่เกิดติดต่อกัน  เป็นแต่ไม่เที่ยงบางคร้ังก็พองเร็ว  ยุบเร็ว  บางคร้ังก็ยุบลงมานาน ๆ   
เป็นต้น 

 ๒.  การเดินจงกรม  คือ  การปฏิบัติกรรมฐานตามแบบสติปัฏฐานในหมวดอริยาบถปัพพะ  
พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “เมื่อเดินอยู่ให้รู้ตัวว่า  การที่ก้าวเท้าไปได้หรือหยุดได้  หันกลับได้  ด้วยอ านาจของ
ธาตุทั้ง  ๔  คือ ธาตุดิน  ธาตุน้ า  ธาตุลม  ประชุมกันและเกื้อกูลกันจึงท าให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปได้  
ประโยชน์ของการเดินจงกรม  คือ  เป็นการช่วยปรับอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติวิปัสสนาให้แก่กล้า 
 การนั่งสมาธิอย่างเดียวจะเกิดนิวรณ์ข้อถีนมิทนะ (ง่วงเหงาหาวนอน)  เมื่อเปลี่ยนอริยบถเป็นเดิน
เสียบ้าง  ก็ท าให้เกิดวิริยะขึ้นมาพอดีกับสมาธิ  ไม่ยิ่งไม่หย่อนกันท าให้สมาธิมีก าลังมากขึ้น  ท่าน
วิปัสสนาจารจึงสอนให้เดินนั่งสลับกัน  และยังท าให้อาหารย่อยง่าย  และท าให้ร่างการแข็งแรงไม่เจ็บไข้
บ่อย ๆ ผู้ปฏิบัติจึงเกิดปัญญา  เห็นแจ้งในไตรลักษณ์  คือ อนิจจัง ทุขัง อนัตตา  รู้ว่าไม่มีตัวตน  
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 การเดินจงกรมในคัมภีร์วิสุทธิมรรคบาลี ภาค ๓ ท่านก าหนดให้เดิน ๖ ระยะ 

 

 

                           ใบงานที่ ๑๓.๑ 
 

                             เร่ือง  วัยรุ่นกับการท าสมาธ ิ
                          ------------------  

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนเขียนเรียงความเร่ือง “วัยรุ่นกับการท าสมาธิ” ความยาว ๑ หน้า 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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                     แบบประเมินตนเองรายบุคคล 

ช่ือ – สกุล ..............................................................................ชั้น.....................เลขที.่........ 
ช้ินงานที่ ..............เร่ือง....................................................................................................... 

 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ตามความเป้นจริง 
๑.  ความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด 
๒. ประโยชน์ที่ได้รับ 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด 
๓. การใช้ความสามารถของตนเอง 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด 
๔. จุดเด่นจุดด้อยของงาน 

จุดเด่น จุดด้อย วิธีปรับปรุงแก้ไข 
และการพัฒนาให้ดีขึ้น 

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

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

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

 

๕.  โดยภาพรวม  ถ้ามีคะแนน  ๑๐  คะแนน  นักเรียนได้คะแนนตนเอง...........คะแนน 

       เหตุผล  ..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
๖.  ข้อเสนอแนะ  .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ............................................ผู้ประเมิน 

       วันที่ .........เดือน..........พ.ศ............. 
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แบบประเมินผลงานกลุ่ม 

 
ชื่อครูผู้ประเมิน  .....................................................................................................................................  
ประเมินกลุ่ม ............................................เร่ือง....................................................................................... 
รูปแบบผลงาน ............................................................วันที่.........เดือน ...........................พ.ศ. .............. 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
  4 หมายถึง  ดีมาก 
  3 หมายถึง  ดี 
  2 หมายถึง  พอใช้ 
  1 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

รายงาน 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ 

เนื้อหา      

1. ความถูกต้องของเนื้อหา      

2. การล าดับความคิด      

3. การสรุปความคิดเห็น      

รูปแบบการน าเสนอ      

1. น่าสนใจ      

2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์      

การท างานกลุ่ม      

1. การเตรียมตัว      

2. การท างานเป็นระบบ      

3. การมีส่วนร่วมของสมาชิก      

4. ความภูมิใจผลงานของสมาชิก      

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ระดับ   ดีมาก 

ร้อยละ 70 – 79      ระดับ   ดี 
ร้อยละ  60 – 69     ระดับ  พอใช้ 
ต่ ากว่าร้อยละ  60   ระดับ  ปรับปรุง 

สรุปการประเมินผลงานกลุ่ม 

..................................................................................... 
รวมได้คะแนน ............................................................ 
คิดเป็นร้อยละ ............................................................. 
อยู่ในเกณฑ์ ................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี    ๑๔ 

สาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  เร่ือง    การเจริญปัญญา       เวลา   ๑  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓       ผู้สอน  นางผ่องใส   จันทร์สมคอย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
มาตรฐานการเรียนรู้ ส.๑.๑ 
ตัวชี้วัด ส.๑.๑.๑๙ 
                 เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

๑.  สาระส าคัญ 

  ความคิดของคนเหล่านั้นเป็นสิ่งส าคัญ  บุคคลจะดีจะชั่วเร่ิมต้นที่ความคิดเมื่อมีการคิด
บ่อยๆ  จะกลายเป็นค่านิยม ความเชื่อ เจตคติ  แล้วจะแสดงออกทางพฤติกรรม  หลักการคิดดีของ
พระพุทธเจ้า  เรียกว่า  โยนิโสมนสิการ  เป็นการฝึกให้คิดเพื่อให้เกิดปัญญา  เกิดความรู้จริง  
๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
           ๑.  สามารถอธิบายความคิดแบบโยนิโสมนสิการได้  (K) 
          ๒.  มีความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการได้ (P) 
               ๓.  มีความส ารวม กาย วาจา ใจ  น าหลักการคิดดี  เพื่อให้เกิดปัญญามาใช้ (A) 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๑. การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
  ๒.การคิดแบบสามัญลักษณะ 
  ๓. วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน 

๔.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ ( บอกประโยชน์ บอกวิธี แยกแยะ แนวปฏิบัติ) 
  ๑.  นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  ท าสมาธิ  ๒-๓ นาที 

๒. ครูสนทนากับนักเรียนเร่ือง  การคิด 
  ๓. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
                           ๔. นิมนต์พระภิกษุวัดใกล้โรงเรียนมาปฏิบัติการเจริญปัญญาจนแตกฉาน  เรียกว่า 
โยนิโสมนสิการ 
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                         ๕.นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๑๔.๑  เร่ือง วิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนาแบบโยนิโส
มนสิการ 
  ๖. นักเรียนท าใบงานที่ ๑๔.๑  เร่ือง  การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
               ๗. ครู – นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้  และให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุดงานของ
นักเรียนแต่ละคน 

  ๘.ครูประเมินผลงานนักเรียน  จากแบบประเมิน 
                           ๙. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
                 
๕.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๕.๑  สื่อการเรียน 

  ๑. พระภกษุผู้มีประสบการณ์ 

  ๒. ใบความรู้ที่ ๑๔.๑  เร่ือง  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
  ๓.  ใบงานที่ ๑๔.๑  เร่ือง  การบริหารจิตและเจริญปัญญา   
 ๕.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุด 
  2. ห้องจริยธรรม 

  3. ห้องสังคมศึกษา 
 

6.  กระบวนการวัดผลประเมินผล (ตามสภาพจริง) 
 

พฤติกรรม(KPA) หลักฐานการเรียนรู้ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

อธิบายการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 

คะแนนจากการตอบใบ
งานที่ ๑๔.๑  เร่ืองการ
บริหารจิตและการเจริญ
ภาวนา 

ใบงานที่ ๑๔.๑ สามารถท าได้ถูกต้อง 
๘ คะแนนขึ้นไป ถือว่า
ผ่าน 

พัฒนาการเรียนรู้แบบ
โยนิโสมนสิการ พร้อม
น ามาปฏิบัต ิ

สามารถปฏิบัติตามหลัก 
แบบโยนิโสมนสิการ 

หลักการสังเกต
พฤติกรรมและการ
ปฏิบัติจริง 

ท าได้จริงตามที่ปฏิบัติ
จริง 
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 ๗.  บันทึกหลังการสอน 

 ๑. ผลการเรียนรู้ 
  -   ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) .................................................................................. 
  -   ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 ๒.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ด้านความรู้ (K) ....................................................................................................... 
  -  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ................................................................................... 
  -  ด้านจริยธรรม/คุณธรรมที่พึ่งประสงค์ (A) ............................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

๘. กิจกรรมเสนอแนะ ........... ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

๙. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นางค าปุ่น    ทิพย์โชติ) 
 

๑๐. ความคิดเห็น รองผอ./ฝ่ายวิชาการ  .................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
      ลงชื่อ ...................................................... 
       (นายทรงเดช   ฤาชากุล) 
11. ความคิดเห็นของผู้บริหาร  ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ ....................................................... 
          (นายประเวศ   ฤาชากุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   
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       แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

                 เร่ือง  การเจริญปัญญา 
                                ------------------  

ค าช้ีแจง   จงเลือกตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
๑.  ปถมนสิการ    แปลว่า อะไร 
               ก.  การระลึกได้                                ข.  ทางให้เกิดปัญญา 
               ค.  การฟัง  การคิด  การอบรมจิต 

               ง.  การกระท าไว้ในใจตามแนวทางที่ถูก 

 

๒.  สุตะ  มีความหมายโดยอ้อมว่าอะไร 
               ก.  ความรู้ที่เกิดจากการฟัง 
               ข.  ความรู้ที่เกิดจากการพูด 

               ค.  ความรู้ที่เกิดจากการประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 

               ง.  ความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาไตร่ตรอง 
 

๓.  จิตตา  หมายความว่าอย่างไร 
               ก.  การคิด             ข.  การอ่าน          ค. การอบรม                ง.  กาคิดจากสุตะ 
 

๔.  ภาวนาระดับใดที่บรรลุถึงฌาณได้ 
               ก.  ขณิกภาวนา                  ข.  สมถภาวนา 
               ค.  อุปจารภาวนา               ง.  อัปปนาภาวนา 
 

๕. นิพพทานุปัสสนาญาณ  หมายความว่าอะไร 
               ก.  ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของสังขาร 
               ข.  ปัญญาพิจารณาด้วยใคร่จะพ้นเสียจากสังขาร 
               ค.  ปัญญาพิจารณาสังขารว่าเป็นของน่าเบื่อหน่าย 
               ง.  ปัญญาพิจารณาเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวเหมือนสัตว์ร้าย 
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                                  เฉลย 
 

                แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

                เร่ือง  การเจริญปัญญา 
                                ---------------   
 

 

ข้อที่ เฉลย 

๑ ง 

๒ ค 

๓ ง 

๔ ง 

๕ ค 
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                      ใบความรู้ที่ ๑๔.๑ 
 

                  เร่ือง  วิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนาแบบโยนิโสมนสิการ 
                                                      -------------------------- 
 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 โยนิโสมนสิการ  แปลตามศัพท์ว่า  การท าในใจโดยแยบคาย  หมายถึง  การคิดถูกวิธี  คิด
มีระเบียบ  คิดมีเหตุผล  คิดเร้ากุศล  รวมแล้วคือ  คิดถูกวิธี  เป็นการคิดที่ท าให้เกิดปัญญาและท าให้
ปัญญาเจริญงอกงามยิ่งขึ้น  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมีหลายวิธีคิด  ในที่นี้จะน ามากล่าว  ๒  วิธี  คือ 
วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์  และวิธีคิดแบบเป็นปัจจุบัน 

 

 ๑.  คิดแบบสามัญลักษณ์  คือ คิดแบบรู้เท่าธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายไม่คงที่  เกิดขึ้นแล้วก็
เปลี่ยนแปลงและเสื่อมเป็นธรรมดา  อยากจะท าให้คงที่ก็ท าไม่ได้แล้วมัวแต่เราเองที่คิดว่าโตขึ้น  สวยขึ้น  
ความรู้มากขึ้นก็ก าลังแปรสภาพไปสู่ความแก่  ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตาย  ซึ่งเราไม่อาจรู้ได้ว่าจะ
มาถึงเราเมื่อไร  บางคนเดินอยู่ดี ๆ ก็ล้มลงเพราะเส้นโลหิตฝอยแตก  กลายเป็นอัมพาตไป  บางคนกิน
อาหารอยู่ดี ๆ ฟุบลงขาดใจตาย  ตัวเราหรือใคร ๆ ก็บังคับไม่ได้  นอกจากสิ่งภายนอก  เช่นดินฟ้าอากาศ
ฤดูกาล  รูปร่างของก้อนเมฆ  สีของใบไม้  เราก็บังคับควบคุมมันไม่ได้  ดอกไม้ที่เรารักษาอย่างดี  คอย
ฉีดน้ าและเก็บในห้องปรับอากาศ  อย่างมากก็เก็บได้นานขึ้น    แต่ในที่สุดก็เหี่ยวเพราะความเปลี่ยนแปล
ความไม่อาจคงอยู่ในสภาพเดิมเป็นลักษณะของสิ่งเหล่านี้  ยิ่งคิดฝืนแต่ฝืนไม่ส าเร็จก็ยิ่งมีความทุกข์  คน
ที่รู้สึกว่าตัวสวยแลให้ความส าคัญแก่ความสวย  เมื่อเห็นรอยเหี่ยวย่นเกิดขึ้น  หรือเมื่อเกิดบาดแผลที่
ใบหน้าเพราะอุบัติเหตุ  ทั้งนี้เพราะไม่รู้เท่าทันลักษณะสามัญธรรมดาของร่างกาย 
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 วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์แบ่งออกเป็น  ๒  ขั้นตอน 

 ขั้นแรก  คือ  ขั้นรู้เท่าทันและยอมรับความจริงตามที่เป็นไปโดยธรรมชาติ  ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่ง
ที่สบอารมณ์หรือไม่  ตรงกับความต้องการของตนหรือไม่  การเข้าใจเหตุและผลความเป็นจริงท าให้ตัว
เราเป็นอิสระจากความอยากให้เป็นเช่นนั้นเช่นน้ี  ซึ่งขัดแย้งกับความจริง  เมื่อทิ้งความอยากได้แล้ว  เราก็
จะมองเห็นปัญหาโดยไม่มีอคติ 
 ขั้นที่สอง  คือ คิดแก้ไขและท าการไปโดยล าดับตามเหตุผล  ตามความจริงและความเป็นไปได้
ของธรรมชาติ  แก้ปัญหาด้วยสติปัญญารู้เท่าทัน 

 ๒. วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะนั้น  วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน  คือวิธีคิดแบบเอาสิ่งที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้ง   การเพ่งสติให้ระลึกสิ่งที่ก าลังคิด  ก าลังเป็นไป  หรือก าลังรับรู้ก าลังกระท า
อยู่ในปัจจุบัน  แม้เป็นเร่ืองอดีตหรืออนาคตก็ต้องมีฐานเกี่ยวข้องกับปัจจุบัน  คือเป็นเร่ืองที่ก าลังคิดอยู่  
คือใช้สติติดตาม  รับรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในจิตในปัจจุบันแต่ละขณะๆ 
 ในระดับชีวิตประจ าวัน  คือการคิดพิจารณา  เอาใจจดจ่อกับสิ่งที่ด าเนินการอยู่ในขณะนั้นไม่คิด
เลื่อยลอยไปเร่ืองอื่น ๆ ไม่คิดเร่ืองที่ผ่านเลยไปแล้วอันไม่สามารถจัดการอะไรได้อีก  และไม่คิดเร่ืองที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นโดยเป็นแต่เพียงความฝัน  ไม่อาจเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นปัจจุบัน 
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                          ใบงานที่ ๑๔.๑ 
 

                     เร่ือง  การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
                                  ----------------------------  

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนท ากิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล  โดยวิธีแบบโยนิโสมนสิการ 
 
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 

 

                 วิเคราะห์เนื้อหาในข่าว 
 

 

จากเร่ืองราวในข่าวนั้น มี หรือ ไม่มี วิธี จากเร่ืองราวในข่าวนั้น มี หรือ ไม่มี วิธี 
คิดแบบสามัญลักษณ์    คิดแบบสามัญลักษณ์ 

เหตุผล      เหตุผล 
.....................................................................              ..................................................................... 
..................................................................... ....................................................................... 
..................................................................... ....................................................................... 
..................................................................... ...................................................................... 
.................................................................     ................................................................ 
 

แบบประเมินผลงานกลุ่ม 
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ชื่อครูผู้ประเมิน  .....................................................................................................................................  
ประเมินกลุ่ม ............................................เร่ือง....................................................................................... 
รูปแบบผลงาน ............................................................วันที่.........เดือน ...........................พ.ศ. .............. 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
  4 หมายถึง  ดีมาก 
  3 หมายถึง  ดี 
  2 หมายถึง  พอใช้ 
  1 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

รายงาน 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ 

เนื้อหา      

1. ความถูกต้องของเนื้อหา      

2. การล าดับความคิด      

3. การสรุปความคิดเห็น      

รูปแบบการน าเสนอ      

1. น่าสนใจ      

2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์      

การท างานกลุ่ม      

1. การเตรียมตัว      

2. การท างานเป็นระบบ      

3. การมีส่วนร่วมของสมาชิก      

4. ความภูมิใจผลงานของสมาชิก      

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ระดับ   ดีมาก 

ร้อยละ 70 – 79      ระดับ   ดี 
ร้อยละ  60 – 69     ระดับ  พอใช้ 
ต่ ากว่าร้อยละ  60   ระดับ  ปรับปรุง 

สรุปการประเมินผลงานกลุ่ม 

..................................................................................... 
รวมได้คะแนน ............................................................ 
คิดเป็นร้อยละ ............................................................. 
อยู่ในเกณฑ์ ................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ช่วงชั้นที่  ๔ 
สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  รหัสวิชา  ส ๓๑๑๐๓ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
 

นางผ่องใส   จันทร์สมคอย  

 

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดีธาน ี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



ค าน า 
 

              เอกสารผลงานเล่มนี้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
สาระที่ 1   ศาสนา   ศีลธรรม   จริยธรรม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    นางผ่องใส  จันทร์สมคอย  
ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้พัฒนารูปแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ใหม่เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ภายในเล่มประกอบด้วยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  
วิเคราะห์ตัวชี้วัด  วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้  ตามที่หลักสูตร ได้ก าหนดไว้ ทุกประการ  มีการประเมิน 
ที่หลากหลาย  เพือ่ให้บรรลุผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้  และตัวชี้วัดอิงมาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
                 ข้าพเจ้าขอขอบคุณ นายประเวศ  ฤาชากุล ผู้อ านวยการทุ่งฝนวิทยาคาร นายทรงเดช  ฤชากุล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ นางค าปุ่น   ทิพย์โชติ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   ที่ให้ค าแนะน าในส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงจนผลงานเกิดความสมบูรณ์ที่สุด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
พอสมควร   
 
 

                                                                        นางผ่องใส  จันทร์สมคอย 
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