ก

ชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนสุภาษิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดทาขึ้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเรียนในรายวิชา
สังคมศึกษา สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยจัดทาเป็น
ชุดการสอน จานวน ๗ ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ ๑ เรื่อง พระรัตนตรัย
ชุดที่ ๒ เรื่อง อริยสัจ ๔ : ทุกข์
ชุดที่ ๓ เรื่อง อริยสัจ ๔ : สมุทัย
ชุดที่ ๔ เรื่อง อริยสัจ ๔ : นิโรธ
ชุดที่ ๕ เรื่อง อริยสัจ ๔ : มรรค
ชุดที่ ๖ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต : การฝึกตน
ชุดที่ ๗ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต : การคบมิตร
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนสุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ เรื่อง พระรัตนตรัย จะเป็นประโยชน์กับ
ครูผู้สอน และนักเรียนทุกคนที่จะศึกษาความรู้ด้วยตนเอง และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
พิพัฒน์ เฌอร์กิจ

ข

เรื่อง
คานา ........................................................................................................................................... .........
สารบัญ .................................................................................................................................................
ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ ..............................................................................................................
คาแนะนาสาหรับครู .............................................................................................................................
คาแนะนาสาหรับนักเรียน ....................................................................................................................
แบบทดสอบก่อนเรียน ..........................................................................................................................
ชุดการสอนที่ ๑ เรื่อง พระรัตนตรัย
ใบความรูท้ ี่ ๑ ความหมายของพระรัตนตรัย .................................................................................
ใบกิจกรรมที่ ๑ .....................................................................................................................
ใบความรูท้ ี่ ๒ องค์ประกอบของพระรัตนตรัย ..............................................................................
ใบกิจกรรมที่ ๒ .....................................................................................................................
ใบความรูท้ ี่ ๓ พุทธคุณ ๙ .............................................................................................................
ใบกิจกรรมที่ ๓ .....................................................................................................................
แบบทดสอบหลังเรียน ..........................................................................................................................
ภาคผนวก ............................................................................................................................. ................
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน .........................................................................................
เฉลยใบกิจกรรมที่ ๑ ....................................................................................................................
เฉลยใบกิจกรรมที่ ๒ .....................................................................................................................
เฉลยใบกิจกรรมที่ ๓ .....................................................................................................................
บรรณานุกรม ............................................................................................................................. ...........
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อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้
ปัญหาของตนเอง และครอบครัว (ส๑.๑ ม.๑/๕)

๑. อธิบายความความหมายของพระรัตนตรัยได้
๒. วิเคราะห์องค์ประกอบและความสาคัญของพระรัตนตรัยได้ถูกต้อง
๓. นาหลักธรรมพระรัตนตรัย ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้

๑

เมื่อครูผสู้ อนได้นาชุดการสอนไปใช้ ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. ชี้แจงให้นักเรียนอ่านคาแนะนาให้เข้าใจก่อนศึกษาชุดการสอน
๒. ใช้ชุดการสอนนี้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้
๓. ครูผู้สอนควรให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด และควรเน้นเรื่อง
ความซือ่ สัตย์ ไม่ดูเฉลยก่อน
๔. ชุดการสอนนี้สามารถใช้ทั้งในเวลาเรียน และในการสอน
ซ่อมเสริม

๒

ชุดการสอนเล่มนี้ เป็นบทเรียนที่นักเรียนใช้วัดความสามารถ
ของนักเรียนเอง ขอให้อ่านคาชี้แจง และปฏิบตั ิตามคาแนะนาแต่ละ
ขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วนักเรียนจะได้ความรู้อย่างครบถ้วน
ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
๒. อ่านจุดประสงค์และทาตามความเข้าใจ
๓. ศึกษาบทเรียนไม่ควรอ่านข้าม ควรอ่าน และปฏิบัตติ าม
ลาดับขั้นตอน
๔. ไม่เปิดดูเฉลยก่อนทากิจกรรมในชุดการสอน
๕. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
๖. นักเรียนทากิจกรรมและแบบทดสอบด้วยความซื่อสัตย์

๓

คาชี้แจง แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มีจานวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลาในการสอบ
๑๐ นาที ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วทา
เครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ

๑. คาสั่งและคาสอนของพระพุทธเจ้าจัดอยู่ในข้อใดของพระรัตนตรัย
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระไตรปิฎก
๒. องค์ประกอบพระรัตนตรัย มีอะไรบ้าง
ก. พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ
ข. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ค. พระไตรปิฎก พระธรรม พระสงฆ์
ง. พระวินัย พระอภิธรรม พระพุทธ
๓. ข้อใด หมายถึง พระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งเป็นศาสดา
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระรัตนตรัย

๔

๔. ข้อใด คือ ความหมายของธรรมคุณ
ก. คุณธรรมสูงค่าของพระธรรม
ข. คุณธรรมอันดีงามของพระพุทธเจ้า
ค. คุณลักษณะอันเพียบพร้อมดีงาม
ง. คุณธรรมที่ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง
๕. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน คาว่า ผู้ตื่น ในที่นี้หมายถึงคุณด้านใดของพระพุทธองค์
ก. พระเมตตาคุณ
ข. พระกรุณาคุณ
ค. พระวิสุทธิคุณ
ง. พระปัญญาคุณ
๖. การละได้ซึ่งกิเลสโดยสิ้นเชิง หมายถึง พระพุทธคุณ บทใด
ก. พระเมตตาคุณ
ข. พระกรุณาคุณ
ค. พระวิสุทธิคุณ
ง. พระปัญญาคุณ
๗. ผู้ออกบวชในทางพระพุทธศาสนา ข้อใดคือ
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระรัตนตรัย

๕

๘. พุทธคุณ “ทรงเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ” ตรงกับภาษาบาลีว่าอย่างไร
ก. อะระหัง
ข. สัมมาสัมพุทโธ
ค. สุคะโต โลกะวิทู
ง. วิชชาจะระณะสัมปันโน
๙. พระรัตนตรัย คือ แก้วอันประเสริฐ เหตุใดจึงกล่าวเช่นนี้
ก. พระพุทธเจ้าคือพระรัตนตรัย
ข. สิ่งที่เคารพสูงสุดในพระพุทธศาสนา
ค. เป็นสิ่งที่ศาสนิกชนให้การเคารพบูชา
ง. พระรัตนตรัยเป็นแก้ววิเศษ
๑๐. การระลึกถึงพระพุทธคุณ คือ “พระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
พระรัตนตรัย” ตรงกับข้อใด
ก. พระพุทธเจ้าคือจุดเริ่มต้นของพระรัตนตรัย
ข. พระพุทธเจ้าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรเคารพบูชา
ค. พระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวมีฐานะเป็นพระรัตนตรัย
ง. พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพุทธศาสนา

๖

พระรัตนตรัย
พระรัตนตรัย หมายถึง แก้วสามประการอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชนที่เรียกว่า
รัตน (แก้ว) เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐ มีค่าสูง และหาได้ยาก เทียบด้วยดวงแก้วมณี
๑. พระพุทธ

หรือเรียกว่า

พุทธรัตนะ

๒. พระธรรม

หรือเรียกว่า

ธรรมรัตนะ

๓. พระสงฆ์

หรือเรียกว่า

สังฆรัตนะ

ที่มา : https://mgronline.com/dhamma/detail/9560000080177

ความสาคัญของพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัย คือ ที่พึ่ง ที่ระลึก ที่ดีที่สุดของชาวพุทธ ในชีวิตประจาวันของชาวพุทธ
จะเกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยอยู่เสมอ เช่น ตื่นนอนตอนเช้าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ก่อนไป
ทางาน หรือไหว้พระก่อนออกจากบ้าน เมื่อไปถึงที่ทางานก็ไหว้พระประจาสถานที่ทางาน และ
ไหว้พระรัตนตรัย ก่อนนอนทุกคืน ดังนั้นพระรัตนตรัยจึงมีความสาคัญต่อชาวพุทธอย่างยิ่ง

๗

ใบกิจกรรมที่ ๑
คาชี้แจง หลังจากศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง พระรัตนตรัย เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน
ตอบคาถามกิจกรรมที่ ๑ โดยเขียนคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)

๑. พระรัตนตรัย หมายถึง ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................
๒. แก้วอันประเสริฐ ประกอบด้วย .............................................................................................
....................................................................................................................................................
๓. พระพุทธ หมายถึง ................................................................................................................
๔. พระธรรม หมายถึง ...............................................................................................................
๕. พระสงฆ์ หมายถึง .................................................................................................................
๖. นักเรียนเกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยในชีวิตประจาวันได้อย่างไร ตอบมา ๕ ข้อ (๕ คะแนน)
............................................................................................................................. .......................
........................................................................................................................................... .........
......................................................................................................................... ...........................
............................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................

๘

พระรัตนตรัย
๑. พระพุทธ หมายถึง องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึ่งทรงเป็นศาสดาของพุทธศาสนา
ทรงค้นพบสัจธรรมด้วยการตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง และทรงนามาเผยแพร่ สั่งสอนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ถูกต้อง พระองค์ทรงใช้ความเพียรพยายาม แสวงหาความรู้ในธรรมชาติเพื่อช่วยให้มนุษย์
ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ และประกาศศาสนาให้มนุษย์ได้เห็นสัจจะของชีวิต

ที่มา : http://images.palungjit.org/f540/พระพุทธเจ้า-27037.html

๒. พระธรรม หมายถึง ธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนาออกเผยแผ่ หรือคาสอนของ
พระพุทธเจ้า เกี่ยวกับความจริงตามธรรมชาติของทุกข์
และวิธีการดับทุกข์ ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น
แต่เริ่มสืบทอดกันด้วยวิธีท่องจาแบบปากต่อปาก
เรียกว่า "มุขปาฐะ" สมัยต่อมาจึงได้มีการบันทึกไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร คัมภีร์ที่บันทึกพระธรรม
ของพระพุทธเจ้านั้น เรียกว่า พระไตรปิฎก
ที่มา : http://thn246522social.blogspot.com/2016/08/blog-post_27.html

๙

๓. พระสงฆ์ หมายถึง หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
แล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาสั่งสอน
และกาหนดไว้

ที่มา : http://jkongprapan.blogspot.com/2013/09/blog-post_6.html

๑๐

ใบกิจกรรมที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาพยัญชนะที่อยู่หน้าข้อความด้านขวา ไปเติมในวงเล็บหน้าข้อความ

ที่มีความสัมพันธ์กัน (๑๐ คะแนน)
(...............) ๑. พระพุทธ

ก. พระไตรปิฎก

(...............) ๒. พระธรรม

ข. แก้วสามประการ

(...............) ๓. พระสงฆ์

ค. บทสวดสรรเสริญพระคุณอันประเสริฐ

(...............) ๔. พระรัตนตรัย

ง. สัจจะธรรมแห่งชีวิต

(...............) ๕. อริยสัจ ๔

จ. ผู้ออกบวช

(...............) ๖. สาวกของพระพุทธเจ้า

ฉ. กิจวัตร ขอปฏิบัติ ผู้ออกบวช

(...............) ๗. มุขปาฐะ

ช. พระพุทธเจ้า

(...............) ๘. พระธรรมวินัย

ซ. คัมภีร์บันทึกพระธรรมคาสอน

(...............) ๙. ทุกข์และวิธีการดับทุกข์

ฌ. อริยสัจ ๔

(...............) ๑๐. พระไตรปิฎก

ญ. สืบทอดธรรมะด้วยวิธีท่องจา
ฎ. ผู้ตัดแล้วซึ่งกิเลส
ฏ. พระสงฆ์

๑๑

พุทธคุณ ๙
พุทธคุณ หมายถึง คุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า มีทั้งสิ้น ๙ ข้อ แบ่งได้ ๓ ประการ คือ
๑. พระวิสุทธิคุณหมายถึง พระพุทธเจ้าทรงมีพระทัยบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสเครื่อง
เศร้าหมอง คือ ความ โลภ ความโกรธ และความหลง จึงทรงเป็นผู้สิ้นกิเลสทั้งปวงไม่ว่ากิเลสตาม
บทพุทธคุณ ดังนี้

อรห เป็นพระอรหันต์ คือ บริสุทธิ์ ไกลจากกิเลส เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ เป็นผู้ตัดจากการ
เวียนว่ายตายเกิด เป็นผู้ไม่มีบาปธรรมทั้งที่ลับและที่แจ้ง เป็นผู้ควรแนะนาสั่งสอนผู้อื่น และเป็นผู้ควรได้รับ
ความเคารพของผู้อื่น และมีความหมายอย่างน้อย ๔ ประการ ดังนี้
๑.๑ เป็นผู้ควร คือ ผู้ทรงสั่งสอนสิ่งใดก็ทรงทาสิ่งนั้นได้ด้วย เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์
๑.๒ เป็นผู้ไกล คือ ผู้ทรงไกลจากกิเลสและบาปกรรม เพราะทรงละได้เด็ดขาดแล้ว
ทั้งโลภ โกรธ และหลง
๑.๓ เป็นผู้หักซี่กาแพงล้อสังสารวัฏ คือ ผู้ทรงตัดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
อยู่ในสังสารวัฏได้แล้ว
๑.๔ เป็นผู้ไม่มีข้อลี้ลับ คือ ผู้ทรงไม่มีบาปธรรมทั้งที่ลับและที่แจ้ง เป็นผู้ควรแนะนา
สั่งสอนผู้อื่น และเป็นผู้ควรได้รับความเคารพของผู้อื่น
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เป็นผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยวิชชา และจะระณะ คือ มีวิชาความรู้
ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนกระทั่งความรู้ระดับสูงสุด และมีจรณะความประพฤติดี ประพฤติได้ตามที่ทรงรู้
เช่น สารวมในศีล เป็นต้น
ภควา เป็นผู้มีโชค ผู้ทรงแจกแบ่งธรรม คือพระองค์ทรงเพียบพร้อมได้ด้วยคุณธรรม
ทั้งหลาย อันเป็นผลสัมฤทธิ์แห่งพระบารมีที่ทรงบาเพ็ญมา นับเป็นผู้มีโชคดีกว่าคนทั้งปวง เพราะพระองค์
ทรงทาการใดก็ลุล่วงปลอดภัยทุกประการ ส่วน “ภควา” แปลว่า “ทรงแจกแบ่งธรรม” หมายถึง มีพระ
ปัญญาล้าเลิศ จนสามารถจาแนกธรรมที่ลึกซึ้งให้เป็นที่เข้าใจง่าย และมีพระกรุณาธิคุณจาแนกจ่ายคาสั่ง
สอนแก่เวไนยสัตว์ให้รู้ตาม

๑๒

๒. พระปัญญาคุณ หมายถึง ปัญญาอันรู้แจ้งเห็นจริง และด้วยพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้ได้จึง
นามาสั่งสอนให้มนุษย์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ตามบทพุทธคุณ ดังนี้
สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง คือ ตรัสรู้อริยสัจ ๔ อันได้แก่
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เป็นการค้นพบด้วยพระองค์เอง ไม่มีครู อาจารย์ เป็นผู้สอน
โลกวิทู เป็นผู้รู้แจ้งทางโลก คือ ทรงรอบรู้โลกทางกายภาพ เช่น โลกมนุษย์ สัตว์โลก
สังขารโลก โอกาสโลก และทรงรู้โลกภายใน คือ ทุกข์ และการดับทุกข์
พุทฺโธ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน คือ พระองค์ทรงตื่นเองจากความเชื่อ และข้อปฏิบัติทั้งหลาย
ที่ยึดติดกันมาผิดๆ ด้วยทรงรู้จักฐานะ คือ เหตุที่ควรเปรียบเทียบได้กับคนตื่นจากการหลับแล้วทรงปลุก
ผู้อื่นให้พ้นจากความงมงายด้วย พระองค์ทรงตื่นและเป็นอิสระจากอานาจโลภ โกรธ หลง แล้วทรง
แจ่มใสเบิกบาน มีพระหทัยบริสุทธิ์สะอาด

ที่มา : https://plus.google.com/+IdeaforlifeNet/posts/18vhUZFvV8J

๑๓

๓. พระกรุณาคุณ หมายถึง ทรงมีพระเมตตา กรุณาสรรพสัตว์ในโลก ตามบทพุทธคุณ ดังนี้
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เป็นสารถีผู้ทรงฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยม คือ พระองค์ทรงรู้นิสัย
(ความเคยชิน) อุปนิสัย(มีแวว) อธิมุตติ(ความถนัด) อินทรีย์(ความพร้อม) ของบุคคลระดับต่าง ๆ และทรง
ฝึกสอนด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะแก่ความเคยชิน แววถนัด และความพร้อมของเขาให้บรรลุมรรคผล
เป็นจานวนมาก
สตฺถา เทวมนุสฺสาน พระองค์เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์
ทรงประกอบด้วยคุณสมบัติที่ควรเป็นครูของบุคคลทุกระดับชั้น เพราะพระองค์ทรงรอบรู้ และทรงสอนคน
ได้ทุกระดับทรงสอนด้วยความเมตตามิใช่เพื่อลาภและคาสรรเสริญ แต่ทรงมุ่งความถูกต้องและประโยชน์
ของผู้เป็นใหญ่ ทรงสอนให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของผู้ฟัง และทรงทาได้ตามที่ทรงสอน
สฺคโต เป็นผู้เสด็จไปดี คือ
เสด็จดาเนินตามอริยมรรคมีองค์แปดอันเป็นทางเดินที่ดี
เสด็จไปสู่พระนิพพานอันเป็นสภาวะที่ดียิ่ง
เสด็จไปดีแล้วเพราะทรงละกิเลสได้โดยสิ้นเชิง
เสด็จไปปลอดภัยดีเพราะเสด็จไปบาเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์โลก

ที่มา : https://pantip.com/topic/33311291

๑๔

ใบกิจกรรมที่ ๓
คาชี้แจง หลังจากศึกษาใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง พุทธคุณ ๙ เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน
ทากิจกรรมตอบคาถามกิจกรรมที่ ๓ โดยเขียนคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
(๑๐ คะแนน)
๑. พุทธคุณ หมายถึง ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
๒. ให้นักเรียนเขียนบทสวดมนต์ บทพุทธคุณ เป็นภาษาบาลี
อิติปิโส ภะคะวา ............................................................................................................. ........

................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................................................
พุทธคุณ ๙

พุทธคุณ ๓
ข้อ ๓

สมฺมาสมฺพุทฺโธ

( ......................... ) โลกวิทู
พุทฺโธ
ข้อ ๔
( ......................... )

ข้อ ๕
( ......................... )

( ................................................................. )

( ................................................................. )
( ................................................................. )

อรห

( ................................................................. )

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

( ................................................................. )

ภควา

( ................................................................. )

สฺคโต

( ................................................................. )

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ( ................................................................. )
สตฺถา เทวมนุสฺสาน

( ................................................................. )

๑๕

คาชี้แจง แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มีจานวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลาในการสอบ
๑๐ นาที ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วทา
เครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ

๑. พุทธคุณ “ทรงเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ” ตรงกับภาษาบาลีว่าอย่างไร
ก. อะระหัง
ข. สุคะโต โลกะวิทู
ค. วิชชาจะระณะสัมปันโน
ง. สัมมาสัมพุทโธ
๒. “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” คาว่า ผู้ตื่น หมายถึงคุณด้านใดของพระพุทธองค์
ก. พระเมตตาคุณ
ข. พระกรุณาคุณ
ค. พระปัญญาคุณ
ง. พระวิสุทธิคุณ
๓. ข้อใด หมายถึง พระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งเป็นศาสดา
ก. พระรัตนตรัย
ข. พระพุทธ
ค. พระธรรม
ง. พระสงฆ์

๑๖

๔. การละได้ซึ่งกิเลสโดยสิ้นเชิง หมายถึง พระพุทธคุณ บทใด
ก. พระเมตตาคุณ
ข. พระกรุณาคุณ
ค. พระปัญญาคุณ
ง. พระวิสุทธิคุณ
๕. พระรัตนตรัย คือ แก้วอันประเสริฐ เหตุใดจึงกล่าวเช่นนี้
ก. พระพุทธเจ้าคือพระรัตนตรัย
ข. พระรัตนตรัยเป็นแก้ววิเศษ
ค. เป็นสิ่งที่ศาสนิกชนให้การเคารพบูชา
ง. สิ่งที่เคารพสูงสุดในพระพุทธศาสนา
๖. คาสั่งและคาสอนของพระพุทธเจ้าจัดอยู่ในข้อใดของพระรัตนตรัย
ก. พระไตรปิฎก
ข. พระพุทธ
ค. พระธรรม
ง. พระสงฆ์
๗. ผู้ออกบวชในทางพระพุทธศาสนา ข้อใดคือ
ก. พระรัตนตรัย
ข. พระพุทธ
ค. พระธรรม
ง. พระสงฆ์

๑๗

๘. องค์ประกอบพระรัตนตรัย มีอะไรบ้าง
ก. พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ
ข. พระไตรปิฎก พระธรรม พระสงฆ์
ค. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ง. พระวินัย พระอภิธรรม พระพุทธ
๙. ข้อใด คือ ความหมายของธรรมคุณ
ก. คุณธรรมอันดีงามของพระพุทธเจ้า
ข. คุณลักษณะอันเพียบพร้อมดีงาม
ค. คุณธรรมที่ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง
ง. คุณธรรมสูงค่าของพระธรรม
๑๐. การระลึกถึงพระพุทธคุณ คือ “พระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
พระรัตนตรัย” ตรงกับข้อใด
ก. พระพุทธเจ้าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรเคารพบูชา
ข. พระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวมีฐานะเป็นพระรัตนตรัย
ค. พระพุทธเจ้าคือจุดเริ่มต้นของพระรัตนตรัย
ง. พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพุทธศาสนา

๑๙

๑.

ข.

๒.

ข.

๓.

ข.

๔.

ก.

๕.

ค.

๖.

ง.

๗.

ค.

๘.

ข.

๙.

ข.

๑๐. ก.

๑.

ง.

๒.

ง.

๓.

ค.

๔.

ค.

๕.

๖.

ค.

๗.

ง.

๘.

ค.

๙.

ง.

๑๐. ค.

ง.

๒๐

เฉลยใบกิจกรรมที่ ๑
คาชี้แจง หลังจากศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง พระรัตนตรัย เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน
ตอบคาถามกิจกรรมที่ ๑ โดยเขียนคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
แก้วอันประเสริฐ หรือสิ่งที่มีค่า ๓ ประการ
๑. พระรัตนตรัย หมายถึง ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ......................
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
๒. แก้วอันประเสริฐ ประกอบด้วย .............................................................................................
...................................................................................................................... ..............................
องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึ่งทรงเป็นศาสดาของพุทธ
๓. พระพุทธ หมายถึง ................................................................................................................

หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า
๔. พระธรรม หมายถึง ...............................................................................................................
หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า , ผู้ออกบวช
๕. พระสงฆ์ หมายถึง .................................................................................................................
๖. นักเรียนเกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยในชีวิตประจาวันได้อย่างไร ตอบมา ๕ ข้อ (๕ คะแนน)
ไหว้พระก่อนออกจากบ้าน
....................................................................................................................................................
ไหว้พระที่โรงเรียน หรือที่ทางาน
.............................................................................................................................
.......................
ไหว้พระเมื่อทุกข์ใจ
.............................................................................................................................
.......................
ไหว้พระก่อนนอน
....................................................................................................................................................
ฯลฯ
.............................................................................................................................
.......................

๒๑

เฉลยใบกิจกรรมที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาพยัญชนะที่อยู่หน้าข้อความด้านขวา ไปเติมในวงเล็บหน้าข้อความ
ที่มีความสัมพันธ์กัน (๑๐ คะแนน)
ช ๑. พระพุทธ
(...............)
ก
(...............)
๒. พระธรรม

ก. พระไตรปิฎก

จ
(...............)
๓. พระสงฆ์
ข ๔. พระรัตนตรัย
(...............)

ค. บทสวดสรรเสริญพระคุณอันประเสริฐ

ง
(...............)
๕. อริยสัจ ๔
ฎ ๖. สาวกของพระพุทธเจ้า
(...............)

จ. ผู้ออกบวช

ญ ๗. มุขปาฐะ
(...............)
ฉ
(...............)
๘. พระธรรมวินัย

ช. พระพุทธเจ้า

ฌ ๙. ทุกข์และวิธีการดับทุกข์
(...............)
ซ ๑๐. พระไตรปิฎก
(...............)

ฌ. อริยสัจ ๔

ข. แก้วสามประการ
ง. สัจจะธรรมแห่งชีวิต
ฉ. กิจวัตร ขอปฏิบัติ ผู้ออกบวช
ซ. คัมภีร์บันทึกพระธรรมคาสอน
ญ. สืบทอดธรรมะด้วยวิธีท่องจา
ฎ. ผู้ตัดแล้วซึ่งกิเลส
ฏ. พระสงฆ์

๒๒

เฉลยใบกิจกรรมที่ ๓
คาชี้แจง หลังจากศึกษาใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง พุทธคุณ ๙ เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน
ทากิจกรรมตอบคาถามกิจกรรมที่ ๓ โดยเขียนคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

(๔ คะแนน)
คุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า
๑. พุทธคุณ หมายถึง ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
๒. ให้นักเรียนเขียนบทสวดมนต์ บทพุทธคุณ เป็นภาษาบาลี
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะ ........
อิติปิโส ภะคะวา .............................................................................................................
อะนุ
ตตะโร ปริสสะทัม มะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา ติ
................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
พุทธคุณ ๙

พุทธคุณ ๓
ข้อ ๓
ญญาคุณ )
( พระปั
.........................

ข้อ ๔
พระวิสุทธิคุณ )
( .........................

ข้อ ๕
พระกรุณาคุณ )
( .........................

โลกวิทู

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง )
( .................................................................
ทรงรอบรู้โลกทางกายภาพ
( .................................................................
)

พุทฺโธ

ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
( .................................................................
)

อรห
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง )
( .................................................................
ทรงรอบรู้โลกทางกายภาพ
( .................................................................
)

ภควา

ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
( .................................................................
)

สมฺมาสมฺพุทฺโธ

เป็นผู้เสด็จไปดี
( .................................................................
)
เป็นสารถีผู้ทรงฝึกคนได้อย่างยอด
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ( .................................................................
)
พระองค์เป็นศาสดาของเทวดาและ )
สตฺถา เทวมนุสฺสาน
( .................................................................
สฺคโต
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