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ค าน า 
 
 แผนการจัดการเรียนรู้  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  เล่มนี้  เป็นการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะในภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษามากท่ีสุด  มี
การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถตามจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษา 3 ด้านคือ ด้านพุทธพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย และสอดแทรกปรัชญาเศราฐกิจพอไว้ในรายวิชา
ในการใช้กิจกรรมทีส่่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
   
        ลงชื่อ.......................................................... 
               (นายสมศักดิ์   ไชยมาโย) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
ชื่อรายวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน   รหัสวิชา  10005101 

ระดับชั้น   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีที่  1   สาขาวิชา  ทุกสาขาวิชา 
หน่วยกิต   2     จ านวนคาบ     รวม    36     คาบ 

ทฤษฏี    36    คาบ/สัปดาห์   ปฏิบัติ.....................-.........................คาบ/สัปดาห์ 
 

จุดประสงค์รายวิชา 
1. เพ่ือให้รู้และเข้าใจระบบและโครงสร้าง ประเพณีและวัฒนธรรมของสสังคมไทย 

  2.   เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
  3.   เพ่ือให้รู้และเข้าใจความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและหลักธรรมค าสอน 
                     4.  เพ่ือให้สามารถน าความรู้จากหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
             1.   รู้จักสถานภาพ บทบาทหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย และประเพณีวัฒนธรรม
ของไทย 

   2.   ปฏิบัติตามหลักศาสนา ศีลธรรมจรรยา 
                   3.   เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเผยแผ่ศาสนธรรม 
                   4.   ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมระบบสังคมและคุณค่าของภูมิปํญญาไทยรวมถึงประเพณี
วัฒนธรรมไทย และการอนุรักษ์ ศาสนาที่ส าคัญของไทย ประวัติความเป็นมา หลักธรรมค าสอนการ
เผยแพร่ศาสนาการปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนในการน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือความสงบ
สุขในสังคม 
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                 หน่วยการสอน/การเรียนรู ้

                   วิชาหน้าที่พลเมืองและการสอน 
          รหัส  10005101     คาบ/สัปดาห์  2  คาบ 

                 รวม  36  คาบ 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย ทฤษฎี / ปฏิบัติ 
จ านวนคาบ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา 4  
2 ความส าคัญของพุทธศาสนา 4  
3 พุทธประวัติ 2  
4 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 4  
5 พระไตรปิฎกและการอ่านภาษาบาลี 4  
6 พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม 2  
 สอบกลางภาคเริยน -  
7 พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 4  
8 หน้าที่ชาวพุทธ 2  
9 มารยาทชาวพุทธ 2  
10 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา 2  
11 ศาสนพิธีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 2  
12 เศรษฐกิจพอเพียง : การด าเนินชีวิตแบบวิถีธรรมวิถีไทย 4  
 สอบกลางภาคเริยน -  

รวม 36  
    
เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 

1.  ด้านความพร้อม  10  % 
1.1 เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่า  80 % (ขาดเรียนมากกว่า 4  ครั้ง ได้   la 
1.2 การมาเรียนที่มีเวลาเรียน  หมายถึง  การมาเรียนทันเวลาและอยู่ตลอดครบคาบ 
1.3 การมาเรียนที่มีเวลาจะคิดให้เฉพาะผู้ที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น 
1.4 มีเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนครบถ้วน 

2. ด้านการเรียน-การปฏิบัติงาน  70 % 
2.1 ต้องส่งงานตามก าหนดเวลา  (ขาดส่งงานได้ I ) 
2.2 ผลของการตรวจงานของอาจารย์ผู้สอนถือเป็นข้อยุติ 
2.3 ต้องเข้าสอบประเมินผลของสภาพจริง  (ขาดสอบได้ I ) 
2.4 ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าต้องท าใหม่ทุกครั้ง 

3. ด้านจิตพิสัย  (คุณธรรม จริยธรรม)  20 % 
3.1  การพูดจา  กิริยามารยาท  ความใส่ใจใฝ่รู้ 
3.2  การรักษาความสะอาดพ้ืนที่บริเวณท่ีท างาน 
3.3  การเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ – การบ ารุงรักษา 
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3.4  การส่งคืนเครื่องมือ – อุปกรณ์ 
3.5  กระบวนการกลุ่ม – ความสามัคคี 

4.     การตัดสินผลการเรียนตลอดภาคเรียน 
       4.1  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  80 – 100  เกรด   A 
       4.2  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  75 – 79   เกรด    B+  
       4.3  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  70 – 74   เกรด    B 
       4.4  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  65 - 69   เกรด     C+ 
       4.5  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  60 - 64   เกรด     C 
       4.6  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  55 – 59   เกรด     D+ 
       4.7   ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  50 - 54   เกรด    D  

                 4.8  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  0 -   49   เกรด     F 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  1 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  1-2 

ชื่อหน่วย  ความรูเ้บ้ืองตน้เก่ียวกบัศาสนา คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  ความรูเ้บ้ืองตน้เก่ียวกบัศาสนา จ านวน  4 คาบ  
หัวข้อเร่ือง 

1. ความน า  
2. ความหมายของศาสนา 
3. จุดก าเนิดของศาสนา  
4. ความส าคญัของศาสนา 
5. ลักษณะของศาสนา  
6. ศาสนากับการด าเนินชีวิต 
7. ศาสนาต่างๆ   
8. หลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา 
9. หลักค าสอนของศาสนาพราหมณ-์ฮินด ู   
10. หลักค าสอนของศาสนาอิสลาม 
11. หลักค าสอนของศาสนาครสิต ์   
12. หลักธรรมกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

        ด้านความรู้        
อธิบายความหมาย และจุดก าเนดิของศาสนาได ้
1. อธิบายความส าคัญของศาสนาได ้
2. อธิบายลักษณะของศาสนาได้ถูกตอ้ง 
3. อธิบายหลักศาสนากับการด าเนินชีวิตได ้
4. ระบุถึงศาสนาต่างๆ ได ้
5. เข้าใจและระบุหลักธรรมของศาสนาต่างๆ ได ้
6. ยกตัวอย่างของหลักธรรมท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

        ด้านทักษะ 
7.  ปฏิบัติตนตาม หลักธรรมศีลธรรม จริยธรรม ศาสนพิธี และพิธีกรรม ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ

ถือ 

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะท าการสอนในเรื่อง 

-  ความมีมนุษยสมัพันธ์ -  ความมีวินัย 
-  ความรับผิดชอบ -  ความซื่อสัตยส์ุจรติ 
-  ความเชื่อมั่นในตนเอง -  การประหยดั 
-  ความสนใจใฝ่รู ้ -  การละเว้นสิ่งเสพตดิและการพนัน 
-  ความรักสามัคค ี -  ความกตัญญูกตเวท ี

สาระส าคัญ 
ศาสนาเป็นสิ่งจ าเป็นแก่ชีวิต ศาสนาท าให้มนุษย์สามารถอยูไ่ด้ตามล าพัง โดยปราศจากความกลัว                            

ค าสอนในศาสนาต่างๆ มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลใหม้ีทัศนคติที่ดีงามมีคุณธรรมประจ าตน และแนวทางปฏิบตัิอัน
ถูกต้อง ศาสนาจะช่วยพัฒนาปรับปรุงความคิดและการกระท าต่างๆ ของบุคคลให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงแก้ปัญหาและ
ข้อบกพร่องของตนเองได้ จนสามารถบรรลุความส าเร็จในการด าเนนิชีวิต และพ้นจากความทุกข์ ผู้ทีพ่ัฒนาตนเองแล้วย่อมมี
ศักยภาพและคุณภาพ มีหลักการปฏิบัติอันถูกต้อง และมีความพร้อมในการสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวม ค าสอนของศาสนาจึง
มีเป้าหมายให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามสามารถพัฒนาตนเองและสังคมได้ 

หลักค าสอนของทุกศาสนา มีความสอดคล้องหรือจุดร่วมเดียวกัน คือ ทุกคนปฏิบัติตามค าสอนศาสนาแล้วย่อม
เจริญก้าวหน้า หรือชีวิตมีแต่สันติสุข 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  1 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  1-2 

ชื่อหน่วย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา จ านวนคาบ 4. 
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
            -  แบบทดสอบก่อนเรียน      

 ขณะเรียน 
    ครูถามถึงความหมาย จุดก าเนิด และความส าคัญของศาสนา โดยสุ่มนักเรียนเปน็รายบุคคล 

 -    ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ความหมาย จุดก าเนิด และความส าคัญของศาสนา 
- ครูอธิบายลักษณะของศาสนา ศาสนากับการด าเนินชีวิต ศาสนาต่างๆ ในโลก 
- ครูอธิบายหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา อย่างคร่าวๆ 
- ครูอธิบายหลักค าสอนของ ศาสนาพราหมณ์ อิสลาม และคริสต์ 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป หลักธรรมกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 หลังเรียน 
        นักเรียนท าใบงานและท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินตนเองจากแบบสรุปผลการประเมินผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง  
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- การตรวจใบงาน กิจกรรม ค าถาม 
- การเช็ดชื่อเข้าเรียนในวิชา 
- บันทึกความด ี
-. พัฒนาการความด ี

สิ่งพิมพ์ 
            1. หนังสือเรียน                                                                      2. ใบงาน          
            3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้                                                     4. แบบประเมินผล 

 5. บันทึกความด ี                                                                  6. แบบประเมินตนเอง 
สื่อโสตทัศน์ (ถ้าม)ี 
แหล่งการเรียนรู ้
        ในสถานศึกษา 
            ศูนย์วิทยบริการ 
    นอกสถานศึกษา 
           วัด 
การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
            วิชาภาษาไทย  
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  1 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน.  สอนสัปดาห์ที่  1-2 

ชื่อหน่วย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา จ านวนคาบ 4 
 

ใบงานที่ 1 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทที่  1 

เรื่อง  จุดก าเนิดและความส าคัญของศาสนา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. อธิบายความหมาย และจุดก าเนิดของศาสนาได้ 
 2. อธิบายความส าคัญของศาสนาได้ 
ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับข้อความที่ไม่มีความสัมพันธ์กับจุดก าเนิดของศาสนา 
 2. จงตอบค าถามสั้นๆ มาพอเข้าใจ 
 

จดุก ำเนิดของศำสนำ 

วญิญาณ ผ ี ครอบครวั เพชร อาชพี 
ดนิฟ้า
อากาศ 

อาหาร เสือ้ผา้ ฤดกูาล ศพ ความตาย ซาตาน 

ปฏทินิ หลุมศพ แมม่ด การเกดิ ทอง การแต่งงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑. ศาสนา หมายถงึ 
 

 

 

 
 

๒. ใหน้กัเรยีนอธบิายจุดก าเนิดของศาสนามาสัน้ๆ พอเขา้ใจ 

 

 

 

 
 

๓. ความส าคญัของศาสนา 



 9 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  1 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  1-2 

ชื่อหน่วย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา จ านวนคาบ 4 
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที่ 1 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. อธิบายความหมายของค าว่า “ศาสนา” 

ลัทธิความเชื่อของมนุษย์อันมีหลัก คือ แสดงก าเนิด และความสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์
ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญ บาป อันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระท า
ตามความเห็น หรือตามค าสอนในความเชื่อถือนั้น 

 

2. ศาสนาทุกๆ ศาสนามีลักษณะใดบ้างท่ีมีความสอดคล้องกัน 
1) ว่าด้วยเรื่องความเชื่อในอ านาจ  ซึ่งเป็นนามธรรม 
2) ว่าด้วยเรื่องหลักศีลธรรมจรรยา  และกฎเกณฑ์  ความประพฤติของศาสนิกชนในระดับต่างๆ 
3) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายสูงสุด 
4) กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 

3. เหตุใดจึงกล่าวว่า “ศาสนามีความเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต” 
ทุกศาสนาต่างมีหลักธรรมค าสอน มีพิธีกรรม และเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็นศาสนานั้นๆ 
ศาสนาเป็นที่พ่ึงพาทางใจของมนุษย์  น าพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง มุ่งอบรมสั่งสอนให้สมาชิกในสังคมเป็นคนดี              
มีคุณธรรม  มีเหตุผล  และเชื่อมั่นในความถูกต้อง  ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีบทบาทหน้าที่  และฐานะอย่างไรในสังคม 
ก็สามารถน าเอาหลักธรรมค าสอนต่างๆ ในการประพฤติปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 

 

4. การน าหลักธรรมค าสอนของแต่ละศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน จะส่งผลอย่างไรต่อสังคม 
สังคมมีระเบียบอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะหลักธรรมแต่ละศาสนาท าให้มนุษย์เข้าใจกันและกัน สามารถที่จะ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข แต่ละศาสนามีการปลูกฝังความเป็นคนดี และ  อบรมศาสนิกชนให้ละชั่ว ให้ท า
แต่ความดีเท่านั้น 

5. ขณะนี้ท่านนับถือศาสนาใดอยู่ และท่านคิดว่าท่านเป็นศาสนิกชนที่สมบูรณ์หรือไม่ เพราะเหตุใด 
(ค าตอบขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  1 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  1-2 

ชื่อหน่วย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา จ านวนคาบ 4 
 

บันทึกหลังการสอน 
บทที่ 1 

 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้      
            1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  ..................................................................................................................................................            
            3.  ................................................................................................................ .................................. 
 
 
 
ผลการเรียนของนักศึกษา 
            1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  ..................................................................................................................................................            
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
ผลการสอนของครู 
             1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  .............................................................. ....................................................................................           
            3.  ............................................................................................................................. .................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  2 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  3-4 

ชื่อหน่วย  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา จ านวน  4 คาบ  
หัวข้อเรื่อง 

1. ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้ 
2. สถานภาพของพระพุทธศาสนาได้  
3. หลักการของพระพุทธศาสนาได้ 
4. ลักษณะประชาธิปไตยพระพุทธศาสนาได้ 

 
        ด้านความรู้        

1. อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้ 
2. อธิบายสถานภาพของพระพุทธศาสนาได้  
3. อธิบายหลักการของพระพุทธศาสนาได้ 
4. บอกลักษณะประชาธิปไตยพระพุทธศาสนาได้ 
 

        ด้านทักษะ 
4. วิเคราะห์หลักศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือได้ถูกต้อง 

 

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะท าการสอนในเรื่อง 

-  ความมมีนุษยสัมพันธ์ -  ความมีวินัย 
-  ความรับผิดชอบ -  ความซื่อสัตย์สุจริต 
-  ความเชื่อมั่นในตนเอง -  การประหยัด 
-  ความสนใจใฝ่รู้ -  การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน 
-  ความรักสามัคคี -  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

    

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  2 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  3-4 

ชื่อหน่วย  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา จ านวนคาบ 4. 
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
            ข่าวจากหนังสือพิมพ์  เกี่ยวกับอาชญากรรม  จับยาบ้า    

 ขณะเรียน 
    แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความเชื่อและหลักการแสวงหาความจริงทางพระพุทธศาสนา และ 

ทางวิทยาศาสตร์  อภิปรายเปรียบเทียบให้เห็นความสอดคล้อง  และความแตกต่าง  สรุปสาระ-ส าคัญตามประเด็น 
 หลังเรียน 

    นักเรียนท าใบงานและท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินตนเองจากแบบสรุปผลการประเมินผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง  
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- การตรวจใบงาน กิจกรรม ค าถาม 
- การเช็ดชื่อเข้าเรียนในวิชา 
- บันทึกความดี 
-. พัฒนาการความดี 

สิ่งพิมพ์ 
            1. หนังสือเรียน 
            2. ใบงาน          
            3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

 4. แบบประเมินผล 
 5. บันทึกความดี 
 6. ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 

สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
                          
แหล่งการเรียนรู้ 
        ในสถานศึกษา 
            ศูนย์วิทยบริการ 
    การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
             
            วิชาภาษาไทย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  2 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน.  สอนสัปดาห์ที่  3-4 

ชื่อหน่วย  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา จ านวนคาบ 4 
 

ใบงานที่ 1 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทที่  2 

เร่ือง สถานภาพของพระพุทธศาสนา 
ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงั ๒. อธบิายสถานภาพของพระพุทธศาสนาได้ 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเขยีนอธบิายสถานภาพของพระพุทธศาสนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
                                      ศาสนาพุทธอยู่ในประเภท    

                                         เหตุผล   
 
 
 

 
 
 

ศำสนำ 

เทวนิยม อเทวนิยม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  2 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  3-4 

ชื่อหน่วย  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา จ านวนคาบ 4 
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที่ 2 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. เหตุใดจึงกล่าวได้ว่า “พระพุทธศาสนากับสังคมไทยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้” 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานของสังคมไทย มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ ดังนั้นแล้วจึงกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนากับสังคมไทยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ 

2. หลักกาลามสูตร คืออะไร 
หลักกาลามสูตรเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อท่ีต้องใช้ปัญญา 
หรือเหตุผลก่อนการตัดสินในเชื่อสิ่งต่างๆ ไม่ควรเชื่อด้วยความงมงายหรือแม้แต่กับพระพุทธองค์เอง 

3. ขั้นตอนในการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาให้เกิดปัญญาท าได้อย่างไร 
ขั้นตอนในการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาให้เกิดปัญญาสามารถกระท าได้โดย 

1) เข้าใจความจริงของธรรมชาติ  รู้เท่าทันธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย 

2) ใช้ความรู้เป็นประโยชน์  คือ  ปฏิบัติให้สอดคล้องกับธรรมะ หรือกฎธรรมชาตินั้น 

3) ปล่อยให้เหตุปัจจัยเป็นไปตามธรรมดา หรือตามกฎจนก่อผลของมันเอง คอยดูอย่างรู้เท่าทันไม่ถือมั่นเอา
ตนเข้าไปผูกไว้ 

4. การบนบานศาลกล่าวเพ่ือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลการเรียนเป็นการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่  
อย่างไร 

การบนบานศาลกล่าวเพ่ือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลการเรียนไม่เป็นไปตามหลักของพระพุทธศาสนา เพราะ
ความส าเร็จในการเรียนนั้นจะต้องใช้ปัญญาของตนเองเพ่ือให้ได้มา มิใช่อาศัยการบนบานศาลกล่าวแต่อย่างใด 

5. เหตุใดจึงกล่าวได้ว่า “พระพุทธศาสนายอมรับศักยภาพของมนุษย์” 
พระพุทธศาสนามุ่งหวังแก้ปัญหาของคนในสังคมทุกระดับ ไม่มีเรื่องของวรรณะ เพศ ทุกๆ คนสามารถฟังธรรม 
ปฏิบัติธรรม และบวชเรียนได้ อีกทั้งหากเข้าถึงธรรมะอย่างถ่องแท้และลึกซ้ึงแล้วก็จะสามารถบรรลุสู่นิพพานได้
ทุกๆ คน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  2 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  3-4 

ชื่อหน่วย  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา จ านวนคาบ 4 
 

บันทึกหลังการสอน 
บทที่ 1 

 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้      
            1. ..................................................................... ............................................................................. 
            2.  ............................................................................................................................. .....................           
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
 
ผลการเรียนของนักศึกษา 
            1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  ..................................................................................................................................................            
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
ผลการสอนของครู 
             1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  .............................................................. ....................................................................................           
            3.  ............................................................................................................................. .................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  3 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  5 

ชื่อหน่วย  พระพุทธประวัติ คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  พระพุทธประวัติ จ านวน  2 คาบ  
หัวข้อเรื่อง 
 

1. อธิบายพระประวัติของพระพุทธเจ้าได้ 
2. บอกหลักธรรมส าคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ 
3. บอกหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงโปรดปัญจวัคคีย์ได้ 

 
        ด้านความรู้        

1. อธิบายพระประวัติของพระพุทธเจ้าได้ 
2. บอกหลักธรรมส าคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ 
3. บอกหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงโปรดปัญจวัคคีย์ได้ 

 

        ด้านทักษะ 
4. วิเคราะห์หลักศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือได้ถูกต้อง 

 

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะท าการสอนในเรื่อง 

-  ความมีมนุษยสัมพันธ์ -  ความมีวินัย 
-  ความรับผิดชอบ -  ความซื่อสัตย์สุจริต 
-  ความเชื่อมั่นในตนเอง -  การประหยัด 
-  ความสนใจใฝ่รู้ -  การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน 
-  ความรักสามัคคี -  ความกตัญญูกตเวที 
 

สาระส าคัญ 
พุทธประวัติในหน่วยนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติ จนถึงปรินิพพาน แสดงให้เห็น
ว่าตลอดพระชนม์ชีพ พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างคุณูปการต่างๆ ให้กับมนุษยชาติ และหลักธรรมที่ทรงแสดง               
เป็นเวลานานกว่า 2,500 ปี มาแล้วยังคงทันสมัยมาจนทุกวันนี้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  3 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  5 

ชื่อหน่วย  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา จ านวนคาบ 2 
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
        -  แบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
    นักเรียนจัดกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละ 4 คน เรียกว่า  กลุ่มบ้าน ไปจนครบทั้งชั้นเรียน 

สมาชิกท้ัง  4 คน ในแต่ละกลุ่มบ้านย่อยๆ นั้นจะได้รับใบงานไปเหมือนกัน คือ 
สมาชิกคนที่ 1   ใบงานที่ 1  เรื่องพุทธประวัติ 
สมาชิกคนที่ 2   ใบงานที่ 2 เรื่องพุทธประวัติ 
สมาชิกคนที่ 3   ใบงานที่ 3 เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป 
สมาชิกคนที่ 4   ใบงานที่ 4   เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป 
สมาชิกคนที่ 5   ใบงานที่ 5     เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป 
สมาชิกคนที่ 6   ใบงานที่ 6     เรื่องการบ าเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพระประยูรญาติ 

 หลังเรียน 
    นักเรียนท าใบงานและท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินตนเองจากแบบสรุปผลการประเมินผลการเรียนรู้                 
ที่คาดหวังและประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง  
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- การตรวจใบงาน กิจกรรม ค าถาม 
- บันทึกความดี 
-. พัฒนาการความดี 

สิ่งพิมพ์ 
            1. หนังสือเรียน                                                          2. ใบงาน          
            3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้                                         4. แบบประเมินผล 

 5. บันทึกความดี                                                         6. ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี)                
แหล่งการเรียนรู้ 
        ในสถานศึกษา   
            ศูนย์วิทยบริการ 
    การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น             
            วิชาภาษาไทย 
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ใบงานที่ 1 

เรื่อง พุทธประวัติ 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนของพระพุทธเจ้า 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนระบุสาเหตุ และวิธีการ  รวมทั้งคุณค่าท่ีพึงเกิดข้ึนจากการศึกษาพุทธประวัติ 
 

ล าดับสถานการณ์ คุณค่าที่เกิดแก่ตนเองและคนอ่ืน 
1. การประสูติ  

2. การศึกษาและการ
อภิเษกสมรส 

 

3. การเสด็จออก
บรรพชา 

 



 19 

ใบงานที่ 2 

เรื่อง พุทธประวัติ 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้า 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนระบุสาระส าคัญในหัวข้อที่ก าหนดให้ 
 

ล าดับ 
สถานการณ ์

คุณค่าที่เกิดแก่ตนเองและคนอ่ืน 

2.  การศึกษาหลัง
บรรพชา 

 

2.  การตรัสรู้  

3.  การปฐมเทศนา  
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ใบงานที่ 3 

เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้า 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนระบุสาระส าคัญในหัวข้อที่ก าหนดให้ 
 

ล าดับ 
สถานการณ ์

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีการ/ขั้นตอน
การด าเนินการ 

ผลที่ได้รับ 

1.  การโปรดพระยสะ     

2.  การโปรดปริพาชก     

3.  การแสดงโอวาท-
ปาติโมกข์ 
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ใบงานที่ 4 

เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้า 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนระบุสาระส าคัญในหัวข้อที่ก าหนดให้ 
 

ล าดับ 
สถานการณ ์

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีการ/ขั้นตอน
การด าเนินการ 

ผลที่ได้รับ 

1. การโปรด    
พระพุทธบิดา 

    

2. การโปรด    
พระนางพิมพา 

    

3. การโปรด       
นันทกุมาร 
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ใบงานที่ 5 

เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้า 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนระบุสาระส าคัญในหัวข้อที่ก าหนดให้ 
 

ล าดับ 
สถานการณ ์

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีการ/ขั้นตอน
การด าเนินการ 

ผลที่ได้รับ 

1.  ลักษณะส าคัญ
ของการเผยแผ่
พระพุทธศาสน
าในชมพูทวีป 

    

2.  การปรินิพพาน     
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ใบงานที่ 6 

เรื่อง การบ าเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพระประยูรญาติ 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้า 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนระบุสาระส าคัญในหัวข้อที่ก าหนดให้ 
 

ล าดับ 
สถานการณ ์

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีการ/ขั้นตอน
การด าเนินการ 

ผลที่ได้รับ 

1.  การโปรด     
พระราหุล 

    

2.  การโปรดพระ
ญาติทั้ง 2 ฝ่าย 

    

3.  การโปรด 
พระญาติ      
ฝ่ายศากยะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  3 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  5 

ชื่อหน่วย  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา จ านวนคาบ 2 
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที่ 3 
1. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องใครบ้างว่าเป็นผู้มี “รัตตัญญูภาพ”  และค านี้มีความหมายอย่างไร 

ผู้ที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีรัตตัญญูภาพ มี ๒ ท่าน คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ  และพระมหาป
ชาบดีโคตรมีเถรี ค าว่า “รัตตัญญูภาพ” มีความหมายว่า เป็นผู้ผ่านโลกมามาก ได้ประสบพบเห็นเหตุการณ์ต่างๆ 
มากมาย มีความรู้แจ้งในเรื่องโลกและชีวิต จึงเป็นคลังความรู้ส าคัญของคน  รุ่นหลัง  เป็นที่น่าเคารพนับถือ 

2. พระมหากัสสปะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการสังคายนาพระธรรมวินัย 
พระมหากัสสปะได้ยินพระสุภัททะชรารูปหนึ่งกล่าวเป็นท านองแสดงความยินดีที่พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพาน 
จะได้ไม่ต้องปฏิบัติตามธรรมวินัยที่เข้มงวด พระมหากัสสปะได้ยินเช่นนั้นจึงเกิดความสังเวชใจ และเกรงว่าหาก
ไม่มีการจัดระเบียบพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นหมวดหมู่แล้วจะท าให้พระพุทธศาสนาเกิดความเสื่อมเสีย
ได้ในอนาคต ท่านจึงริเริ่มเป็นประธานในการรวบรวมพระธรรมวินัยกับพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป มีพระอุบาลี และ
พระอานนท์เป็นก าลังส าคัญ และมีพระเจ้าอชาตศัตรูเป็นศาสนูปถัมภก 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า “จากการได้ศึกษาประวัติพระปฏาจาราเถรี ท าให้เป็นตัวอย่างกับชีวิต” 
เห็นด้วย เพราะเรื่องราวของท่านเป็นเครื่องเตือนสติได้เป็นอย่างดี คนทุกคนเกิดมาย่อมต้องประสบกับความ
ผิดพลาด  ความเศร้าโศกเสียใจ  ดังนั้นจะต้องพยายามหาทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุงตนเองเสียใหม่ให้ดีกว่า
เดิม 

4. หากบุคคลใดได้กระท าความผิดแล้วเกิดส านึกความผิดขึ้นมาได้   ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะอภัยให้แก่บุคคล
เหล่านั้น เพราะเหตุใด 

เห็นด้วยที่จะให้อภัยบุคคลเหล่านั้น เพราะทุกคนเกิดมาย่อมสามารถกระท าผิดพลาดได้ทุกคน หากผู้กระท าผิด
ส านึก ยอมรับโทษ และ/หรือถูกลงโทษไปแล้ว เขาก็ควรที่จะได้รับโอกาสในการปรับปรุง ตนเองเสียใหม่จากสังคม 
ไม่ควรซ้ าเติม ตอกย้ า จนผู้เคยกระท าผิดและส านึกได้แล้วนั้นหมดก าลังใจไป ดังจะเห็นได้จากจากการศึกษา
ประวัติของพระเจ้าอชาตศัตรู 

5. จากการได้ศึกษาประวัติของพุทธสาวกตัวอย่าง พุทธสาวิกาตัวอย่าง และชาวพุทธตัวอย่าง ท่านได้แนวคิด
ส าคัญใดจากการศึกษาบทเรียนนี้ 

บุคคลทุกๆ คนย่อมมีหน้าที่ต่างๆ ของตนเอง เมื่อตนเองอยู่ในฐานะใดก็ควรท าหน้าที่ในฐานะของตนเองให้
สมบูรณ์ที่สุด ดังเช่นฐานะของสงฆ์ท าหน้าที่สืบทอด เผยแผ่พระพุทธศาสนาควรท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด มี
ความอดทน เพียรพยายาม ในฐานะชาวพุทธจะต้องพยายามศึกษาธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตามแนวทางที่พระ
พุทธองค์บัญญัติไว้ อีกทั้งเลื่อมใส ศรัทธาในศาสนาไม่ท าให้ศาสนามัวหมองได้  
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่ 3 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  5 

ชื่อ  พระพุทธประวัติ คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  พระพุทธประวัติ จ านวนคาบ 2 
 

บันทึกหลังการสอน 
บทที่ 3 

 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้      
            1. ..................................................................................................................................................  
            2.  ....................................................................................................................... ...........................           
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
 
ผลการเรียนของนักศึกษา 
            1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  ..................................................................................................................................................            
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
ผลการสอนของครู 
             1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  .............................................................. ....................................................................................           
            3.  ............................................................................................................................. .................... 
 

 
 



 26 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  4 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  6 

ชื่อหน่วย  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง จ านวน  2 คาบ  
หัวข้อเร่ือง 

1. พุทธสาวกตัวอย่าง 
 พระอัญญาโกณฑัญญะ  พระมหากสัสปะ  พระมหากัจจายนะ 

2. พุทธสาวิกาตัวอย่าง 
 พระมหาปชาบดีโคตมีเถร ี  พระภัททา กัจจานาเถร ี  พระปฏาจาราเถร ี

3. ชาวพุทธตัวอย่าง 
 พระเจ้าพิมพสิาร  พระเจ้าอชาตศตัร ู  หมอชีวก โกมารภจัจ ์

        ด้านความรู้        
1.  อธิบายถึงประวัตคิวามเป็นมาของพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่างในหน่วยนี้ได้ 
2.  วิเคราะห์คณุธรรมและยกตัวอย่างคุณธรรมของพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 

ในหน่วยนี้ได ้
        ด้านทักษะ 
         3. วิเคราะหห์ลักศลีธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือได้ถกูต้อง 
        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

4. มีการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะท าการสอนในเรื่อง 
-  ความมีมนุษยสมัพันธ์ -  ความมีวินัย 
-  ความรับผิดชอบ -  ความซื่อสัตยส์ุจรติ 
-  ความเชื่อมั่นในตนเอง -  การประหยดั 
-  ความสนใจใฝ่รู ้ -  การละเว้นสิ่งเสพตดิและการพนัน 
-  ความรักสามัคค ี -  ความกตัญญูกตเวท ี

สาระส าคัญ 
1. พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นภิกษุรปูแรกในพระพุทธศาสนา เป็นพุทธสาวกท่ีไดร้ับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า

เป็นผู้มีประสบการณ์มาก พระมหากัสสปะ เปน็พุทธสาวกที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในทางธุดงค์ พระมหากัจจาย
นะ เป็นพุทธสาวกท่ีไดร้ับการยกยอ่งจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในการอธิบายธรรมโดยย่อให้พิสดาร 

2. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา ไดร้ับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มี
ประสบการณ์มาก พระภัททา กัจจานาเถรี เป็นพุทธสาวิกาองค์ส าคญัที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเลิศในทางบรรลุอภญิญา 
ส่วนพระปฏาจาราเถรี เป็นพุทธสาวิกาท่ีได้รับการยกย่องจากพระพทุธเจ้าว่าเป็นเลิศในทางวินัย 

3. พระเจ้าพิมพสิาร เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่เป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนา พระเจ้าอชาตศตัร ู
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และเป็นบุคคลส าคัญในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรก  
ส่วนหมอ ชีวกโกมารภัจจ์ เป็นอุบาสกท่ีนับได้ว่าเป็นผูม้ีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  4 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  6 

ชื่อหน่วย  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง จ านวนคาบ 2. 
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
- 

 ขณะเรียน 
-   แต่ละกลุ่มศึกษาพุทธประวัติของ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหากสัสปะ พระมหากัจจายนะ  

พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระภัททา กัจจานาเถรี   พระปฏาจาราเถรี พระเจ้าพมิพิสาร พระเจา้อชาตศัตรู                            
หมอชีวก โกมารภจัจ ์

-  แต่ละกลุม่ช่วยกันวิเคราะห์คณุธรรมส าคัญของท่าน สรุปสาระเดน่ ช่วยกันจัดท าเป็นแผนภมูิ แล้วตอบ 
ข้อปุจฉา : วิสัชนา ในหนังสือเรียน 

-  ตวัแทนกลุ่มยกตัวอย่างการน าคุณธรรมของพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่างท่ีกลุ่ม 
ของนักศึกษามาสรุปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 หลังเรียน 
    นักเรียนท าใบงานและท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินตนเองจากแบบสรุปผลการประเมินผลการเรียนรู้                 ที่
คาดหวังและประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง  
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- การตรวจใบงาน กิจกรรม ค าถาม 
- บันทึกความด ี
-. พัฒนาการความด ี

สิ่งพิมพ์ 
            1. หนังสือเรยีน 
            2. ใบงาน          
            3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้

 4. แบบประเมินผล 
 5. บันทึกความด ี
 6. ข่าวจากหนังสือพิมพ ์

สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี)                
แหล่งการเรียนรู้ 
        ในสถานศกึษา 
            ศูนย์วิทยบริการ 
    การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
                        วิชาภาษาไทย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  4 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน.  สอนสัปดาห์ที่  6 

ชื่อหน่วย  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง จ านวนคาบ 2 
 

ใบงานที่ 1 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทที่  4 

 
เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  อธิบายถึงประวัติความเป็นมาของพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 
                              ในหน่วยนี้ได้ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายถึงประวัติของพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  4 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  6 

ชื่อหน่วย  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง จ านวนคาบ 2 
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที่ 4 
 

1. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องใครบ้างว่าเป็นผู้มี “รัตตัญญูภาพ”  และค านี้มีความหมายอย่างไร 
ผู้ที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจา้ว่าเปน็ผู้มีรัตตัญญูภาพ มี ๒ ทา่น คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ  และพระมหาปชาบดี
โคตรมีเถรี ค าว่า “รัตตัญญูภาพ” มีความหมายว่า เปน็ผู้ผา่นโลกมามาก ไดป้ระสบพบเห็นเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย มี
ความรู้แจ้งในเร่ืองโลกและชีวิต จึงเป็นคลังความรู้ส าคัญของคน  รุ่นหลัง  เป็นทีน่่าเคารพนับถอื 

2. พระมหากัสสปะมีส่วนเก่ียวข้องอย่างไรกับการสังคายนาพระธรรมวินัย 
พระมหากัสสปะได้ยนิพระสุภัททะชรารปูหนึ่งกลา่วเป็นท านองแสดงความยนิดีที่พระพทุธองค์เสด็จปรินิพพาน จะได้ไม่
ต้องปฏิบัติตามธรรมวินัยที่เข้มงวด พระมหากัสสปะได้ยินเชน่นัน้จึงเกิดความสังเวชใจ และเกรงว่าหากไม่มีการจัด
ระเบียบพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นหมวดหมู่แล้วจะท าให้พระพุทธศาสนาเกิดความเสือ่มเสียได้ในอนาคต ทา่น
จึงริเริ่มเป็นประธานในการรวบรวมพระธรรมวินัยกับพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป มีพระอุบาลี และพระอานนท์เป็นก าลัง
ส าคัญ และมพีระเจ้าอชาตศัตรูเป็นศาสนปูถัมภก 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า “จากการได้ศึกษาประวัติพระปฏาจาราเถรี ท าให้เป็นตัวอย่างกับชีวิต” 
เห็นด้วย เพราะเร่ืองราวของท่านเป็นเครื่องเตือนสติได้เปน็อย่างดี คนทุกคนเกิดมาย่อมต้องประสบกับความผิดพลาด  
ความเศร้าโศกเสียใจ  ดังนัน้จะต้องพยายามหาทางแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงตนเองเสียใหม่ให้ดีกว่าเดิม 

4. หากบุคคลใดได้กระท าความผิดแล้วเกิดส านึกความผิดขึ้นมาได้   ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะอภัยให้แก่บุคคลเหล่านั้น 
เพราะเหตุใด 

เห็นด้วยที่จะให้อภัยบุคคลเหล่านั้น เพราะทุกคนเกิดมาย่อมสามารถกระท าผิดพลาดได้ทุกคน หากผู้กระท าผิดส านึก 
ยอมรับโทษ และ/หรือถูกลงโทษไปแล้ว เขาก็ควรที่จะได้รับโอกาสในการปรับปรุง ตนเองเสียใหม่จากสังคม ไม่ควรซ้ าเติม 
ตอกย้ า จนผู้เคยกระท าผิดและส านึกได้แล้วนั้นหมดก าลงัใจไป ดังจะเห็นได้จากจากการศึกษาประวัติของพระเจ้าอชาต
ศัตร ู

5. จากการได้ศึกษาประวัติของพุทธสาวกตัวอย่าง พุทธสาวิกาตัวอย่าง และชาวพุทธตัวอย่าง ท่านได้แนวคิดส าคัญใดจาก
การศึกษาบทเรียนนี้ 

บุคคลทุกๆ คนย่อมมีหน้าที่ต่างๆ ของตนเอง เมื่อตนเองอยู่ในฐานะใดก็ควรท าหน้าที่ในฐานะของตนเองให้สมบูรณ์ที่สุด 
ดังเช่นฐานะของสงฆ์ท าหน้าทีส่บืทอด เผยแผ่พระพุทธศาสนาควรท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด มีความอดทน เพียร
พยายาม ในฐานะชาวพทุธจะตอ้งพยายามศึกษาธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ อีกทั้ง
เลื่อมใส ศรัทธาในศาสนาไม่ท าให้ศาสนามัวหมองได้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่ 4 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  6 

ชื่อ  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง จ านวนคาบ 2 
 

บันทึกหลังการสอน 
บทที่ 4 

 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้      
            1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  ............................................................................................................................. .....................           
            3.  ............................................................................ ...................................................................... 
 
 
 
ผลการเรียนของนักศึกษา 
            1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  ..................................................................................................................................................            
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
ผลการสอนของครู 
             1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  .............................................................. ....................................................................................           
            3.  ............................................................................................................................. .................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  5 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  7-8 

ชื่อหน่วย  พระไตรปิฎกและการอ่านภาษาบาลี คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  พระไตรปิฎกและการอ่านภาษาบาลี จ านวน  4 คาบ  
หัวข้อเรื่อง 

๑. ความส าคัญของพระไตรปิฎก  
๒. ความหมายของพระไตรปิฎก 
๓. ความเป็นมาของพระไตรปิฎก  
๔. ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก 

 
        ด้านความรู้        

1.  บอกความส าคัญ ความหมาย และความเป็นมาของพระไตรปิฎกได้ 
2. บอกข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกได้ 

 

        ด้านทักษะ 
3. น าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างน้อย ๕ เรื่อง  

 

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะท าการสอนในเรื่อง 

-  ความมีมนุษยสัมพันธ์ -  ความมีวินัย 
-  ความรับผิดชอบ -  ความซื่อสัตย์สุจริต 
-  ความเชื่อมั่นในตนเอง -  การประหยัด 
-  ความสนใจใฝ่รู้ -  การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน 
-  ความรักสามัคคี -  ความกตัญญูกตเวที 
 

สาระส าคัญ 
              พระไตรปิฎก ถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า จึงมีความส าคัญต่อการรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป 
นอกจากนี้ยังเป็นคัมภีร์ส าคัญเพราะเป็นที่รวบรวมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ มิให้กระจัดกระจาย    
หรือสูญหาย ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ในที่นี้ได้กล่าวถึงเรื่องของ “พุทธพยากรณ์ ๑๖ ประการ”                       
ซึ่งแม้จะ  เป็นข้อความที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสมากว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว แต่ก็ยังคงทันยุคทันสมัย ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน
ได้เป็นอย่างดียิ่ง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  5 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  7-8 

ชื่อหน่วย  พระไตรปิฎกและการอ่านภาษาบาลี คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  พระไตรปิฎกและการอ่านภาษาบาลี จ านวนคาบ 4 
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 

นักเรียนจัดกลุ่มเป็น ๕ กลุ่ม แต่ละกลุ่มควรคละคนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน แล้วให้นักเรียนเข้าประจ า 
ศูนย์การเรียน จากนั้นนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยศึกษาจากหนังสือเรียนของนักเรียนประกอบกับภาพและสื่อของศูนย์ฯ 
ร่วมกันสรุปบันทึกลงในใบงานให้ตรงกับศูนย์ฯ ที่นักเรียนประจ าอยู่ เมื่อจบศูนย์ฯ หนึ่งก็ให้เปลี่ยนศูนย์ฯ ถัดไป หมุนเวียน
จนครบทุกศูนย์ฯ กลุ่มใดท ากิจกรรมเสร็จก่อนก าหนดเวลาก็ให้เข้าไปศึกษาที่ศูนย์ฯ ส ารองก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลังเรียน 
-  นักเรียนท าใบงานและท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินตนเองจากแบบสรุปผลการประเมินผล 

การเรียนรู้ที่คาดหวังและประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง  
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- การตรวจใบงาน กิจกรรม ค าถาม    - บันทึกความด ี
-. พัฒนาการความด ี

สิ่งพิมพ์ 
            1. หนังสือเรียน                              2.  ใบงาน          
            3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้             4.   แบบประเมนิผล 

 5. บันทึกความดี                            6.   ข่าวจากหนังสือพิมพ ์
สื่อโสตทัศน์ (ถ้าม)ี                
แหล่งการเรียนรู ้
        ในสถานศึกษา                
      ศูนย์วิทยบริการ 
    การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
                        วิชาภาษาไทย 
 

ศนูยฯ์ ที ่๓
ขอ้ความน่ารูจ้ากพระไตรปิฎก

เรือ่งที ่๕ ถงึเรือ่งที ่๘

ความหมายของพระไตรปิฎก

ศนูยฯ์ ส ำรอง

ศนูยฯ์ ที ่๔
ขอ้ความน่ารูจ้ากพระไตรปิฎก

เรือ่งที ่๙ ถงึเรือ่งที ่๑๒

ศนูยฯ์ ที ่๕
ขอ้ความน่ารูจ้ากพระไตรปิฎก
เรือ่งที ่๑๓ ถงึเรือ่งที ่๑๖

ศนูยฯ์ ที ่๒
ขอ้ความน่ารูจ้ากพระไตรปิฎก

เรือ่งที ่๑ ถงึเรือ่งที ่๔

ศนูยฯ์ ที ่๑
ความหมายของพระไตรปิฎก
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  5 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน.  สอนสัปดาห์ที่  7-8 

ชื่อหน่วย  พระไตรปิฎกและการอ่านภาษาบาลี คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  พระไตรปิฎกและการอ่านภาษาบาลี จ านวนคาบ 4 
 

ใบงานที่ 1 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทที่  5 

 
เรื่อง พระไตรปิฎกและข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. บอกความส าคัญ ความหมาย และความเป็นมาของพระไตรปิฎกได้ 
 2. บอกข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกได้ 
ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้มาสั้นๆ 
 2. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากสุบินนิมิตทั้ง 16 เรื่อง ว่าสุบินนิมิตใดเกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบัน  

(เลือกเฉพาะเรื่องท่ีนักเรียนสนใจที่สุด) พร้อมแสดงแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  5 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน.  สอนสัปดาห์ที่  7-8 

ชื่อหน่วย  พระไตรปิฎกและการอ่านภาษาบาลี คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  พระไตรปิฎกและการอ่านภาษาบาลี จ านวนคาบ 4 
 

ใบงานที่ 2 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทที่  5 

 
เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. อธิบายหลักเกณฑ์การอ่านภาษาบาลีได้ 
 2. สามารถอ่านภาษาบาลีจากหน่วยเรียนนี้ได้ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนค าอ่าน และค าแปล ของพุทธศาสนสุภาษิตบทที่ยกมา 
 

ล าดับ พุทธศาสนสุภาษิต ค าอ่าน ค าแปล 
1. อิตฺถีปิ  ปณฺฑิตา  โหต ิ   
2. อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺต    
3. สุต  ปญฺญาย วฑฺฒต    
4. มรณนฺต   หิ ชีวิต    
5. ททมาโน ปิโย โหติ   
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ใบกลุ่ม 
เร่ือง ความหมายของพระไตรปิฏก 

 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสรุปความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎก 
ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนอภิปรายกลุ่ม แล้วสรุป 

2. เขียนแผนที่ความคิดให้ครอบคลุมในรายละเอียด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
กลุ่มที…่………. 1. ……………………………………….………….เลขที่……….ประธานกลุ่ม 

2. ……………………………………….………….เลขที่……….สมาชิก 
3. ……………………………………….………….เลขที่……….สมาชิก 
4. ……………………………………….………….เลขที่……….สมาชิก 
5. ……………………………………….………….เลขที่……….เลขานุการกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระไตรปิฎก
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  5 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  7-8 

ชื่อหน่วย  พระไตรปิฎกและการอ่านภาษาบาลี คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  พระไตรปิฎกและการอ่านภาษาบาลี จ านวนคาบ 4 
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที่ 5 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. พระไตรปิฎก หมายถึงอะไร  ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

พระไตรปิฎก หมายถึง คัมภีร์ หรือสิ่งที่รวบรวมค าสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ ไม่ให้กระจัด
กระจาย  ประกอบด้วย  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  และพระอภิธัมมปิฎก 

 
2. พระไตรปิฎกฉบับเป็นลายลักษณ์อักษรได้เกิดขึ้นใน พ.ศ. ใด 
 

พ.ศ. 433 
3. นักเรียนคิดว่าพระไตรปิฎกมีความส าคัญหรือไม่ บอกเหตุผลด้วย 

(ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน) 
 

4. พุทธพยากรณ์  16 ประการ คืออะไร 
พุทธพยากรณ์ 16 ประการ คือ เรื่องของพระเจ้าปเสนทิโกศล ที่ทรงพระสุบินเห็นเหตุการณ์ต่างๆ              

ถึง 16 เรื่อง จึงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวันมหาวิหารเพื่อให้ทรงพยากรณ์ 
 

5. เมื่อศึกษาพุทธพยากรณ์ 16 ประการแล้ว นักเรียนชอบเรื่องใดมากท่ีสุด ให้เหตุผลด้วย 
(ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่ 5 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  7-8 

ชื่อ  พระไตรปิฎกและการอ่านภาษาบาลี คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  พระไตรปิฎกและการอ่านภาษาบาลี จ านวนคาบ 4 
 

บันทึกหลังการสอน 
บทที่ 5 

 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้      
            1. ................................................................... ............................................................................... 
            2.  ............................................................................................................................. .....................           
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
 
ผลการเรียนของนักศึกษา 
            1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  ..................................................................................................................................................            
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
ผลการสอนของครู 
             1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  .............................................................. ....................................................................................           
            3.  ............................................................................................................................. .................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  6 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  9 

ชื่อหน่วย  พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม : กฎแห่งกรรม คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม : กฎแห่งกรรม จ านวน  2 คาบ  
หัวข้อเรื่อง 

1. แหล่งก าเนิดภาษาบาลี  
2. อักษรที่ใช้เขียนภาษาบาลี 
3. หลักการอ่านภาษาบาลี  
4. การอ่านภาษาบาลี 
5. ภาษาบาลีจากพุทธศาสนาสุภาษิต 

 
        ด้านความรู้        

1. อธิบายความหมายของกรรม กฎแห่งกรรม วิบากกรรมได้ 
2. จ าแนกประเภทของกรรม และองค์ประกอบที่ส่งเสริมและขัดขวางการให้ผลของกรรมได้ 
3. บอกถึงคุณประโยชน์การเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้ 

 

        ด้านทักษะ 
4. น าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างน้อย 5 เรื่อง  

 

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะท าการสอนในเรื่อง 

-  ความมีมนุษยสัมพันธ์ -  ความมีวินัย 
-  ความรับผิดชอบ -  ความซื่อสัตย์สุจริต 
-  ความเชื่อมั่นในตนเอง -  การประหยัด 
-  ความสนใจใฝ่รู้ -  การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน 
-  ความรักสามัคคี -  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
 

สาระส าคัญ 
              พุทธธรรมคือค าสอนของพระพุทธเจ้า  ในหน่วยนี้จะยกตัวอย่างเรื่องหลักธรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา
ที่ถือว่าเจตนาคือความจงใจในการกระท าเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดกรรมขึ้น กฎแหง่กรรมจึงอยูท่ี่ผู้มีเจตนากระท ากรรม
เช่นใดไว้ ผู้นั้นย่อมได้รับผลกรรมที่ตนก่อไว้เช่นกัน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  6 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  9 

ชื่อหน่วย  พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม : กฎแห่งกรรม คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม : กฎแห่งกรรม จ านวนคาบ 2. 
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
- 

 ขณะเรียน 
- นักเรียนจัดกลุ่มแต่ละกลุ่มเลือกประธาน และเลขานุการกลุ่มอภิปรายในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ความหมายของกรรม 
 กลุ่มที่ 2 ประเภทของกรรม 
 กลุ่มที่ 3 กฎแห่งกรรม วิบากกรรม องค์ประกอบท่ีส่งเสริมและขัดขวางการให้ผลของกรรม 
 กลุ่มที่ 4 กรณีตัวอย่างเรื่องกฎแห่งกรรม 
- ประธานกลุ่มสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของสมาชิกในกลุ่มพร้อมทั้งบันทึกส่งครู 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียนกลุ่มละไม่เกิน 5 นาที ตามล าดับ กลุ่มผู้ที่สังเกตพฤติกรรมการเสนอผลงานบันทึกส่งครู 
 

 หลังเรียน 
-  นักเรียนท าใบงานและท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินตนเองจากแบบสรุปผลการประเมินผล 

การเรียนรู้ที่คาดหวังและประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง  
- น าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างน้อย 5 เรื่อง 

 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- การตรวจใบงาน กิจกรรม ค าถาม     
- บันทึกความด ี
-. พัฒนาการความด ี

สื่อสิ่งพิมพ์ 
            1. หนังสือเรยีน                               
            2.  ใบงาน          
            3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้              
            4. แบบประเมินผล 

 5. บันทึกความดี                             
 6.   ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 

สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี)                
แหล่งการเรียนรู้ 
        ในสถานศกึษา               ศูนย์วิทยบริการ 
    การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
                        วิชาภาษาไทย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  6 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน.  สอนสัปดาห์ที่  9 

ชื่อหน่วย  พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม : กฎแห่งกรรม คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม : กฎแห่งกรรม จ านวนคาบ 2 
                                            ใบงานที่ 1  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทที่  6 

เรื่อง  ความสัมพันธ์ของกฏแห่งกรรม 
ชื่อ………………………………………..……….เลขที่…………ชั้น……………แผนก…………………………. 
วัตถุประสงค์ เพ่ือวัดความเข้าใจความสัมพันธ์ของกฎแห่งกรรม 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแสดงความสัมพันธ์ของกรรมลงใน       ที่ก าหนด 

กายกรรม 
1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 
2. เว้นจากการลักทรัพย์ 
3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

วจีกรรม 
4. เว้นจากการพูดเท็จ 
5. เว้นจากการพูดส่อเสียด 
6. เว้นจากการพูดค าหยาบ 
7. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

มโนกรรม 
8. การไม่ละโมบ 
9. การไม่พยาบาท 

10. มีสัมมาทิฏฐิ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การกระท า
+

เจตนา กุศล วาจา

ใจ

กาย

เป็นอยู่ดี

สุขภาพแขง็แรง

ผูรู้/้สงัคมยกยอ่ง

สตปัิญญาบรบิรูณ์
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ใบงานที่ 1 (ต่อ) 
เรื่อง  ความสัมพันธ์ของกฏแห่งกรรม 

กายกรรม 
1. การฆ่าสัตว์ 
2. การลักทรัพย์ 
3. การประพฤติผิดในกาม 

วจีกรรม 
4. การพูดเท็จ 
5. การพูดส่อเสียด 
6. การพูดค าหยาบ 
7. การพูดเพ้อเจ้อ 

มโนกรรม 
8. การละโมบ 
9. การพยาบาท 
10. มีมิจฉาทิฏฐิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การกระท า
+

 เจตนาอกุศลวาจา

ใจ

กาย

เป็นอยู่ล าบาก

รา่งกายสุขภาพไม่ปกติ

ผูรู้/้สงัคมประณาม

สตปัิญญาไม่ดี
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  6 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน.  สอนสัปดาห์ที่  9 

ชื่อหน่วย  พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม : กฎแห่งกรรม คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม : กฎแห่งกรรม จ านวนคาบ 2 
ใบงานที่ 2 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทท่ี  6 
เร่ือง  พฤติกรรมในการท ากรรมของนักเรียน 

 
ชื่อ………………………………………..……….เลขที…่………ชั้น……………แผนก…………………………. 
วัตถุประสงค ์ เพื่อประเมินการกระท าท่ีเกี่ยวกับการกระท าในโอกาสต่างๆ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย () ในช่องพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ 
 

ล าดับที ่ พฤติกรรม ท าบ่อยคร้ัง ท าบางคร้ัง ไม่เคยท า 
1. การเบียดเบียนผู้อื่น    
2. การหยิบฉวยของที่มิใช่ของตน    
3. การละเมิดทางเพศ    
4. การพูดค าที่ไม่จริง    
5. การกระทบกระเทียบเปรียบเปรย    
6. การเคยชินกับการพดูค าหยาบ    
7. การพูดไม่เป็นเรื่องเป็นราว    
8. ไม่รู้จักพอ อยากได้มากๆ    
9. ผูกใจเจ็บกับเรื่องต่างๆ    
10. เห็นผิดเป็นชอบ    

คะแนนที่ได้ = ………………… 

เกณฑ์การประเมิน 
ท าบ่อยครั้ง = 2 
ท าบางครั้ง = 1 
ไม่เคยท า = 0 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก = 18-20 มีพฤติกรรมที่ดี  ควรแก่การยกย่องมาก 
ด ี = 15-17 มีพฤติกรรมอยู่ในเกณฑ์ดีน่าชมเชย 
ดีพอใช้ = 10-14 มีพฤติกรรมอยู่ในเกณฑ์ดีพอประมาณ 
ต้องแก้ไข = 9 และต่ ากว่า มีพฤติกรรมอันตราย  ต้องไดร้ับการปรับปรุงพฤติกรรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  6 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  9 

ชื่อหน่วย  พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม : กฎแห่งกรรม คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม : กฎแห่งกรรม จ านวนคาบ 2 
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที่ 6 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. เหตุใดจึงกล่าวได้วา่ “วัด และพระสงฆ ์อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดมา” 

สังคมไทยโดยส่วนใหญ่แล้วจะนบัถือศาสนาพุทธเปน็หลักจึงท าให้ทั้งวัดและทั้งพระสงฆ์อยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด 
โดยวัดเป็นศูนย์กลางในการรวมจิตใจของคนในชุมชน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้น า บทบาทของวัดและพระสงฆ์  มีอยู่คู่กับ
สังคมไทยตลอดมาไมว่าจะเป็นการศึกษาการเผยแผ่พระศาสนา  และการสงเคราะห์คนทั้งหลาย 

2. อธิบายถึงวิวฒันาการการศึกษาของพระสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ในอดีตการศึกษาของพระสงฆ์ คือ การศึกษาจากพระธรรม  ซึ่งเป็นค าสั่งสอนของพระพทุธเจ้าควบคู่ไปกับพระวนิัยซึ่ง
เป็นการปฏิบตัิ  ต่อมาเกิดหลักสูตรนักธรรมซึ่งพระทุกรูปต้องศกึษาแบ่งเปน็ 3 ระดับ คือ นักธรรมตรี โท และเอก เมื่อ
ศึกษาระดับนักธรรมจบแล้วจะศึกษาในหลักสูตรเปรียญ 3 ระดับ คือ เปรียญตรี โท และเอก         หากส าเร็จเปรียญ
เอกชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยคทางราชการจะยกย่องให้มีวิทยฐานะเทียบเท่าปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ ในสมัยปัจจุบัน
นี้สภาพของสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง มีการเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อีกทั้งมหาวทิยาลัยหลายแห่งเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้เข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี    ถึงเอกได้หลายสถาบันนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

3. หลักซึ่งพระสงฆ์ควรยึดถือเพื่อการปฏิบัติงาน และบทบาทในการพัฒนาสังคม คืออะไร 
การศึกษา  การเผยแผ่  และการสงเคราะห์ 
 

4. เหตุใดจึงกล่าวได้วา่ “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นเพชรน้ างามของพระสงฆ์ไทย” 
ท่านเปน็ผู้มปีระวัติและผลงานอันเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนามากมาย ที่ส าคัญคือ ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับ
รางวัลจากยูเนสโกในการโน้มน้าวมโนธรรมของคนเข้าสู่สันติภาพเมื่อ พ.ศ. 2537 

 

5. พระอุดมประชาทรมีความเก่ียวข้องอย่างไรกับ “โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์” 
ท่านเปน็ผู้ก่อตั้งโครงการนี้ ณ วดัพระบาทน้ าพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นโครงการส าหรับดูแลผู้ป่วยโรค
เอดส์ที่ถูกสังคมรังเกียจและทอดทิ้ง ปัจจุบนัโครงการนี้ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลและองค์กรหลายๆ ฝา่ยแต่ก็ยังไม่
เพียงพอ  เพราะจ านวนผูป้่วยมมีากและค่าใชจ้่ายๆ ตา่งๆ      ก็มากตามไปด้วย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่ 6 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  9 

ชื่อ  พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม : กฎแห่งกรรม คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม : กฎแห่งกรรม จ านวนคาบ 2 
 

บันทึกหลังการสอน 
บทที่ 6 

 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้      
            1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  ................................................................ ..................................................................................           
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
 
ผลการเรียนของนักศึกษา 
            1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  ..................................................................................................................................................            
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
ผลการสอนของครู 
             1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  .............................................................. ....................................................................................           
            3.  ............................................................................................................................. .................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  7 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  11-12 

ชื่อหน่วย  พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนา
สังคม 

คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม จ านวน  4 คาบ  
หัวข้อเรื่อง 

1. หน้าที่และบทบาทของวัดที่มีต่อสังคมไทยในอดีต  
2. หน้าที่ของพระสงฆ ์
3. บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน  
4. ตัวอย่างพระสงฆ์ผู้มีผลงานดีเด่น 

 
        ด้านความรู้        

1. อธิบายหน้าที่และบทบาทของวัดที่มีต่อสังคมไทยในอดีตได้ 
2. อธิบายหน้าที่และบทบาทของพระสงฆ์ได้ 
3. ยกตัวอย่างพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อสังคมได้ 

        ด้านทักษะ 
4. น าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างน้อย 5 เรื่อง  

 

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะท าการสอนในเรื่อง 

-  ความมีมนุษยสัมพันธ์ -  ความมีวินัย 
-  ความรับผิดชอบ -  ความซื่อสัตย์สุจริต 
-  ความเชื่อมั่นในตนเอง -  การประหยัด 
-  ความสนใจใฝ่รู้ -  การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน 
-  ความรักสามัคคี -  น าหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้ 
 

สาระส าคัญ 

              พระกับวัดอยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด หน้าที่ของพระสงฆ์ไม่ว่าพระสงฆ์จะปฏิบัติงานต่างๆ 
และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมประการใดก็ตาม ก็ต้องยึดหลักการอันประกอบด้วยธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของคนหมู่มาก 3 ประการ คือ การศึกษา การเผยแผ่ และการสงเคราะห์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  7 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  11-12 

ชื่อหน่วย  พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนา
สังคม 

คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม จ านวน  4 คาบ  
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
ตัวอย่างพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ ในท้องถิ่นของตน 

 ขณะเรียน 
นักเรียนจดักลุ่มอภิปรายย่อย  4  กลุ่ม ตามหัวข้อดังนี้  และครูแจกใบความรู ้
 1) เรื่อง พระอุบาล ี
 2) เรื่อง พระธัมมทินนาเถร ี
 3) เรื่อง พระนาคเสน 
 4) เรื่อง พระภัททา กุณฑลเกสีเถรี 
- นักเรียนค้นจากใบความรู้ และอภปิราย 
 กลุ่มที่ 1   น าเสนอโดยอภิปรายสรุปตามประเด็นในใบความรู้ 
 กลุ่มที่ 2   น าเสนอโดยอภิปรายสรุปตามประเด็นในใบความรู้ 
 กลุ่มที่ 3   น าเสนอโดยอภิปรายสรุปตามประเด็นในใบความรู้ 
 กลุ่มที่ 4   น าเสนอโดยอภิปรายสรุปตามประเด็นในใบความรู้ 
- นักเรียนออกมาเสนอผลงานกลุ่ม ครูและประธานกลุ่มเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 หลังเรียน 
-  นักเรียนท าใบงานและท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินตนเองจากแบบสรุปผลการประเมินผล 

การเรียนรู้ที่คาดหวังและประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง  
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- การตรวจใบงาน กิจกรรม ค าถาม         - บันทึกความด ี
-. พัฒนาการความด ี

สื่อสิ่งพิมพ ์
            1. หนังสือเรยีน                               
            2.  ใบงาน          
            3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้              
            4. แบบประเมินผล 
            5. บันทึกความดี                             

6. ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี)                
แหล่งการเรียนรู้ 
        ในสถานศกึษา               
      ศูนย์วิทยบริการ 
    การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
                        วิชาภาษาไทย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  7 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  11-12 

ชื่อหน่วย  พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนา
สังคม 

คาบรวม  4 

                                            ใบงานที่ 1  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทที่  7 
เรื่อง  บทบาทของวัด 

ชื่อ………………………………………..……….เลขที่…………ชั้น……………แผนก…………………………. 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. อธิบายหน้าที่และบทบาทของวัดที่มีต่อสังคมไทยในอดีตและปัจจุบันได้ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนน าหมายเลขหน้าข้อความมาใส่ในช่องด้านล่าง เพ่ือแสดงถึงบทบาทของวัดในอดีต 
และ ปัจจุบันให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. สถานศึกษา 5. เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม 
2. ศูนย์กลางการบริหารหรือการปกครอง 6. เป็นสถานสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน 
3. เป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 7. เป็นสถานพยาบาล 
4. เป็นสถานประกอบพิธีกรรม 8. เป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  7 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  11-12 

ชื่อหน่วย  พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนา
สังคม 

คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม จ านวน  4 คาบ  
ใบงานที่ 2 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทที่  7 
เรื่อง หน้าที่ของพระสงฆ์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายหน้าที่และบทบาทของพระสงฆ์ได้ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอธิบายบทบาทของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรศึกษำ 

กำรเผยแผ ่

สงัคมสงเครำะห ์
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  7 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  11-12 

ชื่อหน่วย  พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
พัฒนาสังคม 

คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม จ านวน  4 คาบ  
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที่ 7 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. คุณสมบัติที่ดีของชาวพุทธประกอบด้วยอะไรบ้าง 

คุณสมบัติที่ดีของชาวพุทธประกอบด้วย 
1) มีศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย เชื่ออย่างมีเหตุผล ไม่งมงาย 
2) มีศีล คือ มีความประพฤติดีงาม สุจริต 
3) ไม่ตื่นข่าวมงคล หวังผลจากกรรม ไม่หวังผลจากมงคล 
4) ไม่แสวงหาหลักค าสอนที่นอกพระพุทธศาสนา 
5) เอาใจใส ่ ส่งเสริม สนับสนุนกจิการพระพุทธศาสนา 

2. การแต่งกายไปวัด ควรแต่งกายอย่างไร 
การแต่งกายไปวัดควรใช้เสื้อผ้าสีอ่อนๆ ถ้ามีลายก็ควรเปน็ลายเรียบๆ เนื้อผ้าไม่ควรโปร่งบางจนเกินไป ไม่หรูหรา
เกินไป เสื้อผ้าไม่ควรหลวม หรือรัดรูปจนเกินไป เพื่อความสะดวกในการกราบไหว้พระและนั่งสมาธิ ส าหรับผู้หญิง
ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และไม่ควรตกแต่งด้วยเครื่องประดับและเครื่องส าอางตลอดจนไม่ใส่น้ าหอมมาก
จนเกินไป ไม่ควรแต่งหนา้จนเกินงาม 

3. เมื่ออยู่ในวัดควรปฏิบัติตนอย่างไร 
เมื่ออยู่ในวัดควรปฏิบัติตนดังนี้ 
1) ส ารวมกาย วาจา ใจ 
2) งดสูบบหุรี ่
3) นั่งให้เป็นระเบียบในสถานทีท่ีก่ าหนดไว้ 
4) ในการประกอบศาสนพิธีควรเปล่งเสียงบทสวดอย่างชัดเจนและพร้อมเพรียง 
5) เมื่อมีสิ่งที่ท าให้ขุ่นข้องหมองใจควรอดทนและแผ่เมตตาให้ความเห็นอกเห็นใจ อย่าเกิดโทสะ 

4. การนิมนต์พระควรท าอย่างไร 
การนิมนต์พระควรนิมนต์ล่วงหน้า  เพราะท่านอาจมีกิจนิมนต์ที่อื่น  อีกทั้งควรบอกวัน เวลา สถานที่ 

และวัตถุประสงค์ที่นิมนต์ให้ชัดเจนด้วย 
5. การแสดงความเคารพพระสงฆค์วรท าอย่างไร 

การแสดงความเคารพพระสงฆ์ท าได้โดย หากสถานที่ไม่อ านวยให้ใช้วิธีไหว้ แต่ถ้าหากมีสถานที่ให้ใช้วิธี
กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยทึ่ 7 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  11-12 

ชื่อหน่วย  พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนา
สังคม 

คาบรวม  4 

ชื่อเรื่อง.  พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม จ านวนคาบ  4 
บันทึกหลังการสอน 

บทที่ 7 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้      
            1. .............................................................. ....................................................................................  
            2.  ............................................................................................................................. .....................           
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
 
ผลการเรียนของนักศึกษา 
            1. ..................................................................................................................................................  
            2.  ............................................................................................................................. .....................           
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
ผลการสอนของครู 
             1. ..................................................................................................................................................  
            2.  ............................................................................................................................. .....................           
            3.  ............................................................................................................................. .................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  8 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  13 

ชื่อหน่วย  หน้าที่ชาวพุทธ คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  หน้าที่ชาวพุทธ จ านวน  2 คาบ  
หัวข้อเรื่อง 

1. คุณสมบัติที่ดีของชาวพุทธ 
2. การสร้างสมศรัทธาให้เกิดมีในตน 
3. การเรียนรู้ระเบียบปฏิบัติในการไปวัด 
4. วิธีปฏิบัติในการประกอบพิธีกรรมที่วัดในโอกาสต่างๆ 
5. วิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ 

 
        ด้านความรู้        

1. บอกคุณสมบัติของชาวพุทธได้ 
2. ปฏิบัติในการไปวัดและประกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้ 
3. ปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อพระสงฆ์ได้ 
 

        ด้านทักษะ 
4. น าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างน้อย 5 เร่ือง  

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะท าการสอน

ในเรื่อง 
-  ความมีมนุษยสัมพันธ์ -  ความมีวินัย 
-  ความรับผิดชอบ -  ความซื่อสัตย์สุจริต 
-  ความเชื่อมั่นในตนเอง -  การประหยัด 
-  ความสนใจใฝ่รู้ -  การละเว้นส่ิงเสพติดและการพนัน 
-  ความรักสามัคคี -  ความกตัญญูกตเวที 
 

สาระส าคัญ 
ชาวพุทธท่ีดีควรรู้จักหน้าท่ีในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ การปฏิบัติตนถูกต้อง             

ยังช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยาวนานทางหนึ่งด้วย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  8 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  13 

ชื่อหน่วย  หน้าที่ชาวพุทธ คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  หน้าที่ชาวพุทธ จ านวน  2 คาบ  
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
ยกตัวอย่างหน้าที่ของนักเรียน  10  ข้อ 

 ขณะเรียน 
1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธ 
2. ให้นักเรียนออกมาเขียนค าตอบบนกระดาน 
3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปถึงคณุสมบัติทีด่ีของชาวพุทธลงบนกระดาน 
4. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม 
 กลุ่มที่ 1 ศึกษาเรื่อง การสร้างสมศรัทธาให้เกิดมีในตน 
 กลุ่มที่ 2 ศึกษาเรื่อง การเรียนรู้ระเบียบปฏิบัติในการไปวัด 
 กลุ่มที่ 3 ศึกษาเรื่อง วิธีปฏิบัติในการประกอบพิธีกรรมที่วัดในโอกาสต่างๆ 
 กลุ่มที่ 4 ศึกษาเรื่อง วิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ 
5. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปเรื่องที่ศึกษา  
6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลงบนกระดาน 

 หลังเรียน 
-  นักเรียนท าใบงานและท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินตนเองจากแบบสรุปผลการประเมินผล 

การเรียนรู้ที่คาดหวังและประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง  
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- การตรวจใบงาน กิจกรรม ค าถาม     
- บันทึกความด ี
-. พัฒนาการความด ี

สื่อสิ่งพิมพ ์
            1. หนังสือเรยีน                               
            2.  ใบงาน          
            3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้              
            4. แบบประเมินผล 

 5. บันทึกความดี                             
 6. ข่าวจากหนังสือพิมพ ์

สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี)                
แหล่งการเรียนรู้ 
        ในสถานศกึษา       ศูนย์วิทยบริการ 
    การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
                        วิชาภาษาไทย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  8 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  13 

ชื่อหน่วย  หน้าที่ชาวพุทธ คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  หน้าที่ชาวพุทธ จ านวน  2 คาบ  
ใบงานที่ 1 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทที่  8 
 

เรื่อง คุณสมบัติชาวพุทธ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. บอกคุณสมบัติที่ดีของชาวพุทธได้ 
 2. ปฏิบัติตนในการไปวัดและประกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้ 
ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนบอกคุณสมบัติที่ดีของชาวพุทธ 
 2. ให้นักเรียนบอกข้อปฏิบัติในการไปวัดให้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแต่งกายไปวัดควรปฏิบัติตนอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติท่ีดีของชาวพุทธ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  8 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  13 

ชื่อหน่วย  หน้าที่ชาวพุทธ คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  หน้าที่ชาวพุทธ จ านวน  2 คาบ  
ใบงานที่ 2 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทที่  8 
 
เรือ่ง การปฏบิตัตินใหเ้หมาะสมต่อพระสงฆ ์

ผลกำรเรียนรูท่ี้คำดหวงั ๓. ปฏบิตัตินใหเ้หมาะสมต่อพระสงฆไ์ด ้

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรยีนอธบิายวธิกีารปฏบิตัตินต่อพระสงฆใ์นกรณีทีก่ าหนดให ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 กำรจดัเตรียมภำชนะเครือ่งใช้ 
                                                        ……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขัน้ตอนกำรนิมนตพ์ระ 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

กำรจดัเตรียมสถำนท่ีและอำสนสงฆ ์

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

กำรประเคนของพระ 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………….. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  8 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  13 

ชื่อหน่วย  หน้าที่ชาวพุทธ คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  หน้าที่ชาวพุทธ จ านวน  2 คาบ  
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที่ 8 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. คุณสมบัติที่ดีของชาวพุทธประกอบด้วยอะไรบ้าง 

คุณสมบัติท่ีดีของชาวพุทธประกอบด้วย 
1) มีศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย เชื่ออย่างมีเหตุผล ไม่งมงาย 
2) มีศีล คือ มีความประพฤติดีงาม สุจริต 
3) ไม่ตื่นข่าวมงคล หวังผลจากกรรม ไม่หวังผลจากมงคล 
4) ไม่แสวงหาหลักค าสอนที่นอกพระพุทธศาสนา 
5) เอาใจใส่  ส่งเสริม สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 

2. การแต่งกายไปวัด ควรแต่งกายอย่างไร 
การแต่งกายไปวัดควรใช้เสื้อผ้าสีอ่อนๆ ถ้ามีลายก็ควรเป็นลายเรียบๆ เนื้อผ้าไม่ควรโปร่งบางจนเกินไป               
ไม่หรูหราเกินไป เสื้อผ้าไม่ควรหลวม หรือรัดรูปจนเกินไป เพ่ือความสะดวกในการกราบไหว้พระและนั่งสมาธิ 
ส าหรับผู้หญิงควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และไม่ควรตกแต่งด้วยเครื่องประดับและเครื่องส าอางตลอดจน
ไม่ใส่น้ าหอมมากจนเกินไป ไม่ควรแต่งหน้าจนเกินงาม 

3. เมื่ออยู่ในวัดควรปฏิบัติตนอย่างไร 
เมื่ออยู่ในวัดควรปฏิบัติตนดังนี้ 
1) ส ารวมกาย วาจา ใจ 
2) งดสูบบุหรี่ 
3) นั่งให้เป็นระเบียบในสถานที่ที่ก าหนดไว้ 
4) ในการประกอบศาสนพิธีควรเปล่งเสียงบทสวดอย่างชัดเจนและพร้อมเพรียง 
5) เม่ือมีสิ่งที่ท าให้ขุ่นข้องหมองใจควรอดทนและแผ่เมตตาให้ความเห็นอกเห็นใจ อย่าเกิดโทสะ 

4. การนิมนต์พระควรท าอย่างไร 
การนิมนต์พระควรนิมนต์ล่วงหน้า  เพราะท่านอาจมีกิจนิมนต์ที่ อ่ืน  อีกทั้งควรบอกวัน เวลา 

สถานที ่และวัตถุประสงค์ที่นิมนต์ให้ชัดเจนด้วย 
 

5. การแสดงความเคารพพระสงฆ์ควรท าอย่างไร 
การแสดงความเคารพพระสงฆ์ท าได้โดย หากสถานที่ไม่อ านวยให้ใช้วิธีไหว้ แต่ถ้าหากมีสถานที่ให้ใช้

วิธีกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  



 56 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยทึ่ 8 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  13 

ชื่อหน่วย  หน้าที่ชาวพุทธ คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  หน้าที่ชาวพุทธ จ านวนคาบ  2 
บันทึกหลังการสอน 

บทที่ 8 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้      
            1. ................................................................................. ................................................................. 
            2.  ............................................................................................................................. .....................           
            3.  .............................................................................................................................. .................... 
 
 
 
ผลการเรียนของนักศึกษา 
            1. ...................................................................... ............................................................................ 
            2.  ............................................................................................................................. .....................           
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
ผลการสอนของครู 
             1. .................................................................. ................................................................................ 
            2.  ............................................................................................................................. .....................           
            3.  ............................................................................................................................. .................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  9 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  14 

ชื่อหน่วย  มารยาทชาวพุทธ คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  มารยาทชาวพุทธ จ านวน  2 คาบ  
หัวข้อเร่ือง 

1. มารยาทชาวพุทธ 
2. การนั่ง 
 - การนั่งเก้าอ้ีตามล าพัง - การนั่งเก้าอ้ีต่อหน้าผู้ใหญ่ 
 - การนั่งลงศอก - การนั่งกับพ้ืนตามล าพัง 
 - การนั่งกับพ้ืนต่อหน้าผู้ใหญ่ - การนั่งลงศอกเมื่อนั่งกับพ้ืน 

- การนั่งคุกเข่า 
3. การยืน 
 - การยืนตามล าพัง - การยืนเฉพาะหน้าผู้ใหญ่ 
4. การเดิน 
 - การเดินตามล าพัง - การเดินกับผู้ใหญ่ 
 - การเดินสวนกับผู้ใหญ่ - การเดินผ่านผู้ใหญ่ 
5. การไหว ้
 - การไหว้พระสงฆ์ (ขณะยืน)  - การไหว้บิดามารดา หรือครูอาจารย์ 

- การไหว้ผู้ที่เคารพท่ัวๆ ไป และการรับไหว้ 
6. การกราบ 

- การกราบบุคคลทั่วไป 
- การกราบพระภิกษุ พระพุทธรูป หรือพระรัตนตรัย 

        ด้านความรู้        
1. ปฏิบัติการนั่ง  การยืน การเดิน การไหว้ และการกราบได้ถูกต้อง 
2. ปฏิบัติตามแบบอย่างมารยาทไทยได้ 

        ด้านทักษะ 
3. น าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อยา่งน้อย 5 เรื่อง  

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4. มีการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะท าการสอนในเรื่อง 

-  ความมีมนุษยสมัพันธ์ -  ความมีวินัย 
-  ความรับผิดชอบ -  ความซื่อสัตยส์ุจรติ 
-  ความเชื่อมั่นในตนเอง -  การประหยดั 
-  ความสนใจใฝ่รู ้ -  การละเว้นสิ่งเสพตดิและการพนัน 
-  ความรักสามัคค ี -  ความกตัญญูกตเวท ี

สาระส าคัญ 
มารยาทชาวพุทธ และมารยาทชาวไทยเป็นของคู่กัน  ดังนั้น  มารยาทชาวพุทธก็คือ มารยาทชาวไทยทีค่วรปฏิบัตินั่นเอง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  9 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  14 

ชื่อหน่วย  มารยาทชาวพุทธ คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  มารยาทชาวพุทธ จ านวน  2 คาบ  
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
- 

 ขณะเรียน 
ดูวีดิทัศน์ภาพนิ่ง เรื่อง มารยาทชาวพุทธ   
แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แตล่ะกลุ่มร่วมประชุมเตรียมการสาธิตการปฏิบัตมิารยาทชาวพุทธตามล าดับจนครบ 

ทุกกลุ่ม 
 กลุ่มที่ 1  ศึกษาใบงานท่ี 1  เรื่อง การนั่ง 
 กลุ่มที่ 2  ศึกษาใบงานท่ี 2  เรื่อง การยืน 
 กลุ่มที่ 3  ศึกษาใบงานท่ี 3  เรื่อง การเดิน 
 กลุ่มที่ 4  ศึกษาใบงานท่ี 4  เรื่อง การไหว ้
 กลุ่มที่ 5  ศึกษาใบงานท่ี 5  เรื่อง การกราบ 
ครูประเมินผลการปฏิบตัิของแต่ละกลุ่ม 

 หลังเรียน 
-  นักเรียนท าใบงานและท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินตนเองจากแบบสรุปผลการประเมินผล 

การเรียนรู้ที่คาดหวังและประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง  
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- การตรวจใบงาน กิจกรรม ค าถาม     
- บันทึกความด ี
-. พัฒนาการความด ี

สื่อสิ่งพิมพ ์
            1. หนังสือเรยีน                                    2.  ใบงาน          
            3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้                   4. แบบประเมินผล 

 5. บันทึกความดี                                6. ข่าวจากหนังสือพิมพ ์
สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี)                
แหล่งการเรียนรู้ 
        ในสถานศกึษา             ศูนย์วิทยบริการ 
    การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
                        วิชาภาษาไทย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  9 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  14 

ชื่อหน่วย  มารยาทชาวพุทธ คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  มารยาทชาวพุทธ จ านวน  2 คาบ  
ใบงานที่ 1 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทท่ี  9 
เร่ือง  การนั่ง 

วัตถุประสงค ์ เพื่อสรุปสาระส าคญัเกี่ยวกับการนัง่ในลักษณะต่างๆ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนสรุปสาระส าคญัในการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนั่ง แล้วบันทึกลงในใบงาน 
 

1. เรื่อง 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

2. ขั้นตอนการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

3. ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

4. ผลการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

5. กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
กลุ่มที่…………. 1. ……………………………………….………….เลขท่ี……….ประธานกลุ่ม 

2. ……………………………………….………….เลขท่ี……….สมาชกิ 
3. ……………………………………….………….เลขท่ี……….สมาชิก 
4. ……………………………………….………….เลขท่ี……….สมาชิก 
5. ……………………………………….………….เลขท่ี……….เลขานุการกลุ่ม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  9 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  14 

ชื่อหน่วย  มารยาทชาวพุทธ คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  มารยาทชาวพุทธ จ านวน  2 คาบ  
ใบงานที่ 2 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรูบ้ทที่  9 
เรื่อง  การยืน 

 
วัตถุประสงค ์ เพื่อสรุปสาระส าคัญเก่ียวกับการยืนในลักษณะต่างๆ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนสรุปสาระส าคัญในการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการยืน แล้วบันทึกลงในใบงาน 

1. เร่ือง 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

2. ขั้นตอนการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

3. ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

4. ผลการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

5. กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
กลุ่มที่…………. 1. ……………………………………….………….เลขที่……….ประธานกลุ่ม 

2. ……………………………………….………….เลขที่……….สมาชิก 
3. ……………………………………….………….เลขที่……….สมาชิก 
4. ……………………………………….………….เลขที่……….สมาชิก 

                       5.   ……………………………………….………….เลขที่……….เลขานุการกลุ่ม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  9 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  14 

ชื่อหน่วย  มารยาทชาวพุทธ คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  มารยาทชาวพุทธ จ านวน  2 คาบ  
ใบงานที่ 3 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทท่ี  9 
เร่ือง  การเดิน 

วัตถุประสงค ์ เพื่อสรุปสาระส าคญัเกี่ยวกับการเดินในลักษณะต่างๆ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนสรุปสาระส าคญัในการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเดิน แล้วบันทึกลงในใบงาน 

1. เรื่อง 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

2. ขั้นตอนการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

3. ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

4. ผลการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

5. กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

กลุ่มที่…………. 1. ……………………………………….………….เลขท่ี……….ประธานกลุ่ม 
2. ……………………………………….………….เลขท่ี……….สมาชิก 
3. ……………………………………….………….เลขท่ี……….สมาชิก 
4. ……………………………………….………….เลขท่ี……….สมาชิก 

                          5.  ……………………………………….………….เลขที…่…….เลขานุการกลุม่ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  9 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  14 

ชื่อหน่วย  มารยาทชาวพุทธ คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  มารยาทชาวพุทธ จ านวน  2 คาบ  
ใบงานที่ 4 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทท่ี  9 
เร่ือง  การไหว้ 

 
วัตถุประสงค ์ เพื่อสรุปสาระส าคญัเกี่ยวกับการไหวใ้นลักษณะต่างๆ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนสรุปสาระส าคญัในการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการไหว ้แล้วบันทึกลงในใบงาน 

1. เรื่อง 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

2. ขั้นตอนการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

3. ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

4. ผลการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

5. กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
กลุ่มที่…………. 1. ……………………………………….………….เลขท่ี……….ประธานกลุ่ม 

2. ……………………………………….………….เลขท่ี……….สมาชิก 
3. ……………………………………….………….เลขท่ี……….สมาชิก 
4. ……………………………………….………….เลขท่ี……….สมาชิก 

                        5.  ……………………………………….………….เลขท่ี……….เลขานกุารกลุม่ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  9 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  14 

ชื่อหน่วย  มารยาทชาวพุทธ คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  มารยาทชาวพุทธ จ านวน  2 คาบ  
ใบงานที่ 5 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทท่ี  9 
เร่ือง  การกราบ 

 
วัตถุประสงค ์ เพื่อสรุปสาระส าคญัเกี่ยวกับการกราบในลักษณะต่างๆ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนสรุปสาระส าคญัในการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกราบ แล้วบันทึกลงในใบงาน 

1. เรื่อง 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

2. ขั้นตอนการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

3. ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

4. ผลการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

5. กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
กลุ่มที่…………. 1. ……………………………………….………….เลขท่ี……….ประธานกลุ่ม 

2. ……………………………………….………….เลขท่ี……….สมาชิก 
3. ……………………………………….………….เลขท่ี……….สมาชิก 
4. ……………………………………….………….เลขท่ี……….สมาชิก 

                           5.  ……………………………………….………….เลขที…่…….เลขานุการกลุม่ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  9 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  14 

ชื่อหน่วย มารยาทชาวพุทธ คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  มารยาทชาวพุทธ จ านวน  2 คาบ  
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที่ 9 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยทึ่ 9 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  14 

ชื่อหน่วย  พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนา
สังคม 

คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม จ านวนคาบ  2 
บันทึกหลังการสอน 

บทที่ 9 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้      
            1. ............................................................................................... ................................................... 
            2.  ............................................................................................................................. .....................           
            3.  ............................................................................................................................................ ...... 
 
 
 
ผลการเรียนของนักศึกษา 
            1. .................................................................................... .............................................................. 
            2.  ............................................................................................................................. .....................           
            3.  ................................................................................................................................. ................. 
 
 
ผลการสอนของครู 
             1. ................................................................................ .................................................................. 
            2.  ............................................................................................................................. .....................           
            3.  ............................................................................................................................. .................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่ 10 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  15 

ชื่อหน่วย  การบริหารจิตและเจริญปัญญา คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  การบริหารจิตและเจริญปัญญา จ านวน  2 คาบ  
หัวข้อเรื่อง 

1. ความส าคัญของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
2. วิธีบริหารจิตและเจริญปัญญา 
3. การสวดมนต์  
4. การเจริญปัญญาตามหลักอานาปานัสสติ 
5. การเจริญปัญญาตามหลักอุปายมนสิการ  
6. การเจริญปัญญาตามหลักปถมนสิการ 
7. การเจริญปัญญาตามหลักอุปปาทกมนสิการ 

        ด้านความรู้        
1. บอกความหมายของการบริหารจิตและเจริญปัญญาได้ 
2. บอกวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาได้ 
3. ปฏิบัติวิธีการสวดมนต์ได้ 
4. เข้าใจวิธีการเจริญปัญญาตามหลักอานาปานัสสติ อุปายมนสิการ ปถมนสิการ และอุปปาทกมนสิการ 
 

        ด้านทักษะ 
5. ฝึกสมาธิและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
 

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
6. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะท าการสอนในเรื่อง 

-  ความมีมนุษยสัมพันธ์ -  ความมีวินัย 
-  ความรับผิดชอบ -  ความซื่อสัตย์สุจริต 
-  ความเชื่อมั่นในตนเอง -  การประหยัด 
-  ความสนใจใฝ่รู้ -  การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน 
-  ความรักสามัคคี -  ความกตัญญูกตเวที 
 

สาระส าคัญ 
            การบริหารจิตและเจริญปัญญา เป็นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิ เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว จะท าให้เกิดปัญญามี
ความจ าดี มีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุข วิธีบริหารจิตและเจริญปัญญามีหลายวิธีขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะเลือก
ปฏิบัติด้วยวิธีการใดให้เหมาะกับตนเองมากที่สุด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  10 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  15 

ชื่อหน่วย  การบริหารจิตและเจริญปัญญา คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  การบริหารจิตและเจริญปัญญา จ านวน  2 คาบ  
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
- 

 ขณะเรียน 
ครูเปิดเทปสวดมนต์ให้นักเรียนสวดตาม 
- ครูบอกจุดมุ่งหมายของการเจริญปัญญาตามหลักอานาปานัสสติ 
- ให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง การฝึกสมาธิ 
- แบ่งกลุ่มนักเรียนไปศึกษาวิธีการเจริญปัญญาตามหลักอุปายมนสิการ ปถมนสิการและอุปาทกมนสิการ 
- นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มมาเล่าถึงวิธีการเจริญปัญญาตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปถึงวิธีการเจริญปัญญาแบบต่างๆ 

 หลังเรียน 
-  นักเรียนท าใบงานและท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินตนเองจากแบบสรุปผลการประเมินผล 

การเรียนรู้ที่คาดหวังและประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง  
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- การตรวจใบงาน กิจกรรม ค าถาม     
- บันทึกความด ี
-. พัฒนาการความด ี

สื่อสิ่งพิมพ ์
            1. หนังสือเรยีน                               
            2.  ใบงาน          
            3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้              
            4. แบบประเมินผล 

 5. บันทึกความดี                             
สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี)      
          แหล่งการเรียนรู้ 
        ในสถานศกึษา               
      ศูนย์วิทยบริการ 
    การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
                        วิชาภาษาไทย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  10 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  15 

ชื่อหน่วย  การบริหารจิตและเจริญปัญญา คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  การบริหารจิตและเจริญปัญญา จ านวน  2 คาบ  
ใบงานที่ 1 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทที่  10 
เรื่อง  การบริหารจิต 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความทางซ้ายมือ  วิเคราะห์ว่าอยู่ในเรื่องใด  แล้วท าเครื่องหมายถูกลงในช่อง
วิเคราะห์ 
 

เรื่อง การบริหารจิต สมาธิ 
การสวดมนต์   
อ่านหนังสือ   
เมื่อฝึกฝนจะเกิดประโยชน์มาก   
การแผ่เมตตา   
สติปัฏฐาน 4   

 
 
ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.  จากที่เรียนมานักเรียนใช้วิธีใดในการบริหารจิต 

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

 
2. นักเรียนคิดว่าการแผ่เมตตาท าให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง  บอกมา  2  ข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  10 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  15 

ชื่อหน่วย  การบริหารจิตและเจริญปัญญา คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  การบริหารจิตและเจริญปัญญา จ านวน  2 คาบ  

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 
บทที่ 10 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. สถานท่ีในการเจริญสมาธิ  ควรเป็นอย่างไร 

สงบ  เงียบ  ไม่มีสิ่งใดรบกวน 
 

2. อิริยาบถใดเหมาะสมในการเจริญสมาธิมากท่ีสุด 
นั่งขัดสมาธิ  หรือ นั่งคู้บัลลังก์ 
 

3. การเจริญปัญญาตามหลักอานาปานัสสติ  มีความหมายอย่างไร 
การระลึกอยู่ในลมหายใจเข้า และออก 
 

4. หากต้องการให้ผู้ติดสิ่งเสพติดมีความคิดเด็ดเดี่ยวว่าจะเลิกเสพให้ได้  ควรเลือกวิธีการในการ
เจริญปัญญาตามหลักการใด เพราะเหตุใด 

ควรเลือกวิธีการตามหลักปถมนสิการ  เพราะเป็นวิธีการคิดที่ถูกทาง  คิดได้  จัดล าดับได้  
และสามารถชักน าเข้าสู่แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง คือ ลดความโลภ โกรธ หลง ได้ 

 
5. นักเรียนมีความคิดเห็นว่าวิธีการเจริญปัญญาตามหลักใดมีความเหมาะสมกับตนเอง เพราะเหตุ
ใด 

(ค าตอบขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยทึ่ 10 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  15 

ชื่อหน่วย  การบริหารจิตและเจริญปัญญา คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  การบริหารจิตและเจริญปัญญา จ านวนคาบ  2 
บันทึกหลังการสอน 

บทที่ 10 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้      
            1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  ............................................................................................ ......................................................           
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
 
ผลการเรียนของนักศึกษา 
            1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  ................................................................................. .................................................................           
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
ผลการสอนของครู 
             1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  ............................................................................. .....................................................................           
            3.  ............................................................................................................................. .................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่ 11 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและการสอน สอนสัปดาห์ที่  16 

ชื่อหน่วย  ศาสนาพิธีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  ศาสนาพิธีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จ านวน  2 คาบ  
หัวข้อเรื่อง 

1. ศาสนพิธี  
2. ตัวอย่างศาสนพิธี 

           3.  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
           4.  การปฏิบัติตนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
        ด้านความรู้        

1. อธิบายความหมาย ประเภท วัตถุประสงค์ และความส าคัญของศาสนพิธีได้ 
2. ปฏิบัติตนในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ 
3. อธิบายความส าคัญของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาได้ 
 

        ด้านทักษะ 
4. ฝึกสมาธิและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
 

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะท าการสอนในเรื่อง 

-  ความมีมนุษยสัมพันธ์ -  ความมีวินัย 
-  ความรับผิดชอบ -  ความซื่อสัตย์สุจริต 
-  ความเชื่อมั่นในตนเอง -  การประหยัด 
-  ความสนใจใฝ่รู้ -  การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน 
-  ความรักสามัคคี -  ความกตัญญูกตเวที 
 

สาระส าคัญ 
ศาสนพิธี คือ แบบแผนในการปฏิบัติด้านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อจิตใจ และ

แสดงถึงการเป็นผู้มีวัฒนธรรม 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันส าคัญทางประเพณีไทย ซึ่งจะมีการประกอบศาสนพิธีด้วย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  11 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สอนสัปดาห์ที่  16 

ชื่อหน่วย  ศาสนาพิธีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  ศาสนาพิธีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จ านวน  2 คาบ  
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
สาธิตการปฏิบัตตินตามศาสนพิธีในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 ขณะเรียน 
-   สุ่มนักเรียนออกมาสาธิตการปฏิบัติตนตามศาสนพิธีในวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
-   นักเรียนดูวีดิทัศน์ภาพนิ่ง เรื่องวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ของส านักพิมพ์เอมพันธ ์

 -   ท าแบบบันทึกความรู้จากการดวูีดิทัศน์ 
-   แบ่งกลุ่มนักเรียนแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับวิธีปฏิบตัิตนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาครสูังเกตพฤติกรรมกลุม่ 
- ครูให้นักเรียนน ากิจกรรมการปวารณามาประยุกต์ ยินยอมให้เพื่อนว่ากล่าวตักเตือนกันไดด้้วย 

ความเมตตา เพื่อลดทิฐิมานะ และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  ด้วยการแจกแบบประเมินให้ในกลุ่มประเมินด้วย 
 หลังเรียน 

-  นักเรียนท าใบงานและท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินตนเองจากแบบสรุปผลการประเมินผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวังและประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง  
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- การตรวจใบงาน กิจกรรม ค าถาม     
- บันทึกความด ี
-. พัฒนาการความด ี

สื่อสิ่งพิมพ ์
            1. หนังสือเรยีน                               
            2.  ใบงาน          
            3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้              
            4. แบบประเมินผล 

5. บันทึกความดี                             
สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี)      
           
แหล่งการเรียนรู้ 
        ในสถานศกึษา               
      ศูนย์วิทยบริการ 
    การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
                        วิชาภาษาไทย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  11 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สอนสัปดาห์ที่  16 

ชื่อหน่วย  ศาสนาพิธีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  ศาสนาพิธีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จ านวน  2 คาบ  
ใบงานที่ 1 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทที่  11 
เรื่อง  ศาสนพิธ ี

 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือบันทึกสาระส าคัญ เรื่อง ศาสนพิธี 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกสาระส าคัญ และวิธีการปฏิบัติที่น่าสนใจจากวีดิทัศน์ภาพนิ่ง 
 
 

แบบบันทึกสาระส าคัญในวีดิทัศน์  เรื่อง การกรวดน้ า 
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
กลุ่มที…่………. 1. ……………………………………….………….เลขที…่…….ประธานกลุ่ม 

2. ……………………………………….………….เลขที…่…….สมาชิก 
3. ……………………………………….………….เลขที…่…….สมาชิก 
4. ……………………………………….………….เลขที…่…….สมาชิก 
5. ……………………………………….………….เลขที…่…….เลขานุการกลุ่ม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  10 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สอนสัปดาห์ที่  15 

ชื่อหน่วย  ศาสนาพิธีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  ศาสนาพิธีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จ านวน  2 คาบ  
ใบงานที่ 2 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้บทที่  11 
เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือบันทึกสาระส าคัญ เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกสาระส าคัญ และวิธีการปฏิบัติที่น่าสนใจจากวีดิทัศน์ภาพนิ่ง 

วันส าคัญ ความส าคัญ การปฏิบัติตน 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กลุ่มที…่………. 1. ……………………………………….………….เลขที…่…….ประธานกลุ่ม 

2. ……………………………………….………….เลขที…่…….สมาชิก 
3. ……………………………………….………….เลขที…่…….สมาชิก 
4. ……………………………………….………….เลขที…่…….สมาชิก 
5. ……………………………………….………….เลขที…่…….เลขานุการกลุม่ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  11 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สอนสัปดาห์ที่  16 

ชื่อหน่วย  ศาสนาพิธีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  ศาสนาพิธีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จ านวน  2 คาบ  
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที่ 11 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. อธิบายประโยชน์ของศาสนพิธี 

ศาสนพิธีมีประโยชน์ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องสืบทอดพระพุทธศาสนา 
2) ท าให้เกิดความรัก  และความสามัคคีของคนในสังคมนั้นๆ 
3) แสดงถึงความเจริญทางจิตใจของคนในสังคม 
4) เป็นเครื่องจูงใจให้คนท าความดี  ละเว้นความชั่ว 
5) ท าให้เกิดความอ่ิมเอิบใจ 
 

2. อธิบายความส าคัญของวันมาฆบูชา 
วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญ เดือน 3 โดยมีพระสงฆ์จ านวน 

1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น  มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย 
 

3. อธิบายความส าคัญของวันวิสาขบูชา 
วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ในวันเพ็ญเดือน 6 

ซึ่งองค์การสหประชาชาติยกย่องให้วันนี้เป็นวันส าคัญสากลของโลก 
 

4. อธิบายความส าคัญของวันอาสาฬหบูชา  
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ชื่อ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ท าให้เกิดการ

ครบองค์พระรัตนตรัย โดยมีภิกษุรูปแรก คือ พระโกณฑัญญะ โดยเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 8 
 

5. อธิบายการบูชาในทางศาสนา 
การบูชาในทางศาสนา  สามารถท าได้ดังนี้  
1) บูชาด้วยวัตถุสิ่งของ เช่น ตักบาตร มีดอกไม้ธูปเทียนไปเวียนเทียน 
2) บูชาด้วยการปฏิบัติธรรม เช่น ฟังเทศน์ สมาทานศีล บ าเพ็ญภาวนา ฯลฯ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยทึ่ 11 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สอนสัปดาห์ที่  16 

ชื่อหน่วย  ศาสนาพิธีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  ศาสนาพิธีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จ านวนคาบ  2 
บันทึกหลังการสอน 

บทที่ 11 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้      
            1. ............................................................................................................................. ..................... 
            2.  ............................................................................................................................. .....................           
            3.  ..................................................................................................................................................  
 
 
 
ผลการเรียนของนักศึกษา 
            1. ....................................................................................................................... ........................... 
            2.  ............................................................................................................................. .....................           
            3.  ..................................................................................................................................................  
 
 
ผลการสอนของครู 
             1. ................................................................................................................... ............................... 
            2.  ............................................................................................................................. .....................           
            3.  .................................................................................................................................................  
 

 
 



 77 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่ 12 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สอนสัปดาห์ที่  17 

ชื่อหน่วย  เศรษฐกิจพอเพียง : การด าเนินชีวิตแบบวิถีธรรม          
วิถีไทย 

คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  เศรษฐกิจพอเพียง : การด าเนินชีวิตแบบวิถีธรรมวิถีไทย จ านวน  2 คาบ  
หัวข้อเรื่อง 

1. บทน า 
2. เศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีต 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
4. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
5. หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มัชฌิมาปฏิปทา : ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง 

        ด้านความรู้        
1. บอกความหมายของการบริหารจิตและเจริญปัญญาได้ 
2. บอกวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาได้ 
3. ปฏิบัติวิธีการสวดมนต์ได้ 
4. เข้าใจวิธีการเจริญปัญญาตามหลักอานาปานัสสติ อุปายมนสิการ ปถมนสิการ และอุปปาทกมนสิการ 

        ด้านทักษะ 
 ฝึกสมาธิและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะท าการสอนในเรื่อง 

-  ความมีมนุษยสัมพันธ์ -  ความมีวินัย 
-  ความรับผิดชอบ -  ความซื่อสัตย์สุจริต 
-  ความเชื่อมั่นในตนเอง -  การประหยัด 
-  ความสนใจใฝ่รู้ -  การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน 
-  ความรักสามัคคี -  ความกตัญญูกตเวที 
 

สาระส าคัญ 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่พสกนิกร          

ชาวไทย ในขณะที่ประชาชนและประเทศชาติก าลังประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินชีวิต
และแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศชาติ ซึ่งเป็นการด าเนินชีวิตตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) หรือมรรค 
ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่เป็นไตรสิกขา อันเป็นโอวาทปาติโมกข์ 3 ข้อ คือ ไม่ท าชั่วทั้งปวง (ศีล) ประพฤติแต่ความดี 
(สมาธิ) ท าจิตของตนให้ผ่องใส (ปัญญา) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  12 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สอนสัปดาห์ที่  17 

ชื่อหน่วย  เศรษฐกิจพอเพียง : การด าเนินชีวิตแบบวิถีธรรม          
วิถีไทย 

คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  เศรษฐกิจพอเพียง : การด าเนินชีวิตแบบวิถีธรรมวิถีไทย จ านวน  2 คาบ  
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
-  ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีนักเรียนรูจ้ัก 

 ขณะเรียน 
-   นักเรียนจัดกลุ่มแต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่มอภิปรายในหัวหัวย่อยดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 เศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะแรก จนถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กลุ่มที่ 2 เศรษฐกิจในรัฐสมัยพระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงสมัยจอมพล ป. พิพูลสงคราม 
กลุ่มที่ 3  การพัฒนาเศราฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 5 
กลุ่มที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศราฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 - ฉบับปัจจุบัน 
กลุ่มที่ 5 หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มที่ 6 มัชฌิมาปฏิปทา : ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง 

- ประธานกลุ่มสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของสมาชิกในกลุ่มพร้อมบันทึกส่งครู 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียนกลุ่มละไม่เกิด 5 นาที ตามล าดับ กลุ่มผู้ที่สังเกตพฤติกรรมการเสนอผลงาน บันทึกส่งครู 
- นักเรียนและครูอภิปรายร่วมกันโดยใช้แผ่นใสสรุป 

 หลังเรียน 
-  นักเรียนท าใบงานและท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินตนเองจากแบบสรุปผลการประเมินผล 

การเรียนรู้ที่คาดหวังและประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง  
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- การตรวจใบงาน กิจกรรม ค าถาม    - บันทึกความด ี
-. พัฒนาการความด ี

สื่อสิ่งพิมพ ์
            1. หนังสือเรยีน                                         2.  ใบงาน          
            3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้                         4. แบบประเมินผล 

5. บันทึกความดี                             
สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี)      
แหล่งการเรียนรู้ 
        ในสถานศกึษา                    ศูนย์วิทยบริการ 
    การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
                        วิชาภาษาไทย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  12 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สอนสัปดาห์ที่  17 

ชื่อหน่วย  เศรษฐกิจพอเพียง : การด าเนินชีวิตแบบวิถีธรรม          
วิถีไทย 

คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  เศรษฐกิจพอเพียง : การด าเนินชีวิตแบบวิถีธรรมวิถีไทย จ านวน  2 คาบ  
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที่ 12 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. เศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตเป็นอย่างไร 

เศรษฐกิจของไทยในอดีตขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก สินค้าส่งออกและกิจการอุตสาห-กรรมต่างๆ 
อาศัยภาคเกษตรกรรมทั้งสิ้น อีกท้ังผลของการท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่งท าให้ไทยส่งข้าวเป็นสินค้าออกที่ส าคัญ 
รวมทั้งมีการท าการค้ากับต่างประเทศ เช่น จีน ชาติตะวันตกต่างๆ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดขึ้นในสมัยใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดขึ้นในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๐ 

โดยในสมัยนั้นรัฐบาลได้ส ารวจสภาพเศรษฐกิจของประเทศท าให้รัฐบาลเห็นถึงความจ าเป็น     ในการ
ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภาพรวม จึงเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขึ้นมา  ซึ่ง
ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแล้วจ านวน ๑๐ ฉบับ 
3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกิดข้ึนได้อย่างไร 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-อดุลยเดชที่
พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยในขณะที่ประชาชนและประเทศชาติก าลังประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินชีวิตและแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศชาติและประชาชนให้อยู่รอดปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป 

4. การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  คืออะไร 
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ

ความไม่ประมาท  โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้
ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท า 
5. การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดผลอย่างไร  และมีความสอดคล้องกับหลักธรรมใด 

ผลของการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงซึ่งหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับหลักมัชฌิมาปฏิปทา  หรือ มรรค ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ให้ 
สอดคล้องกับหลักไตรสิกขา  (ศีล สมาธิ ปัญญา) อันเป็นโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของค าสอน
ของพระพุทธเจ้า  
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยทึ่ 12 
ชื่อวิชา  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สอนสัปดาห์ที่  17 

ชื่อหน่วย  เศรษฐกิจพอเพียง : การด าเนินชีวิตแบบวิถีธรรม          
วิถีไทย 

คาบรวม  2 

ชื่อเรื่อง.  เศรษฐกิจพอเพียง : การด าเนินชีวิตแบบวิถีธรรมวิถีไทย จ านวนคาบ  2 
บันทึกหลังการสอน 

บทที่ 11 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้      
            1. ................................................................................................................................................. . 
            2.  ................................................................................................................. .................................           
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
 
ผลการเรียนของนักศึกษา 
            1. ...................................................................................................................................... ............ 
            2.  ...................................................................................................... ............................................           
            3.  ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
ผลการสอนของครู 
             1. .................................................................................................................................. ................ 
            2.  .................................................................................................. ................................................           
            3.  ............................................................................................................................. .................... 
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  ควรอนุญาตให้ใช้สอนได ้                                          ควรอนุญาตให้ใช้สอนได ้
 ควรปรับปรุง                                                      ควรปรับปรุง 
  อ่ืนๆ   .............................................................                           อ่ืนๆ   
............................................................. 
............................................................................                     ……………………………………………….... 
............................................................................                    …………………………………………….... 
         ลงชื่อ                                                               ลงชื่อ 
            (นางพิสุทธี  ซองทอง)                                              (นางสาววราภรณ์  อักโขวงค์) 
        หัวหน้าสาขาวิชาพ้ืนฐานประยุกต์                                 หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน 
 

 

  เห็นควรอนุญาตให้ใช้สอนได ้
  ควรปรับปรุง 
  อื่นๆ
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ...................................... 
 

                                          ลงชื่อ....................................................... 
                                             ( ผศ.สุจิน   สุนีย์) 

                                             รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
                                              ................./......................./............... 

 

  อนุญาตให้ใช้สอนได ้
  ควรปรับปรุง 
  อื่นๆ
............................................................................................................................. .........................................................
.............................................................................................................................. ........................................................
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